Vr 09 feb 07
De winter tot dusverre was ongemeen zacht en vriendelijk geweest, maar op de vroege
ochtend van de 7e februari 2007 om 0500h zat Vlaanderen natuurlijk potdicht van de mist.
Toen mijn vliegtuig in Charleroi om 0700h opsteeg, was het zonder mij, ik kwam daar
ongeveer op datzelfde moment aan. Tja, dan maar terug naar Zaventem, ik had immers
beslist een supplement te betalen voor een extra enkele vlucht bij een andere maatschappij,
vermits Salzburg vanuit Charleroi pas twee dagen later vertrok. München en Wien waren
vreselijk duur, en toen werd het Bergamo. Vertrek 1735h !! Rondlopen in de vertrekhal van
0945h tot 1700h duurt erg lang en ook dat wordt dan … duur. Toen ik in Bergamo een hotel
betrok en de receptioniste mijn identiteitskaart las, sprak ze mijn naam Doossche uit als
“Duce”. Ik heb geen flauw vermoeden of dit in Italië nog gevoelig ligt. Ik keek haar aan op
zoek naar een vrolijke glimp in haar mooie ogen maar ze gaf geen krimp. De ochtend daarop
om 0900h vanuit Bergamo een stoptrein naar Brescia, de Intercitytrein Milano/Venezia tot in
Verona, dan de internationale trein richting München tot Bolzano, dan een lokale stoptrein
naar de Italiaans/Oostenrijkse grens en tenslotte een Oostenrijks bommeltje naar Lienz. Vanaf
Trento worden alle dorpen langszij tweetalig. En vanaf Bolzano heb je haast nog uitsluitend
Duitstalige Italianen aan boord ! Aankomst Lienz 1630h. De voorbije nacht sliep ik 11 uur
aan een stuk, je moet er wat voor over hebben om te gaan schaken. Lienz is een stadje met
12000 inwoners in Oost-Tirol op 680m hoogte, er ligt een 20cm sneeuw, maar geen verse en
ook niet meer op wegen en voetpaden want het is al 14 dagen droog en de temperaturen zijn
lichtjes positief. Ik zie hier vanochtend tot mijn verbazing dat de benzine 0,98 euro kost, een
kwart minder dan bij ons ! Hoe kan nu zoiets ? Maar de diesel kost wel 0,92 euro. Lienz
spreken ze hier uit als li-jens, waarschijnlijk om het onderscheid te maken met de grote stad
Linz aan de Donau
Dicht bij het hotel bevindt zich een skibaan met skilift. Ik had nog nooit in zo’n skistoeltje
aan zo’n kabel hoog boven een ultrasteile skipiste gehangen. Ik had deze voormiddag net het
stadje verkend en wat gewinkeld, o.a. een schoenborstel gekocht met schoencrème, in een
plastic zakje. Ik vermoed dat het waarschijnlijk nogal een belachelijk zicht moet zijn geweest
toen ik in een plotse opwelling zonder ski’s, zonder skikleding, zonder zonnebril of helm met
een plastic zakje in mijn hand, voor 10 euro over de hoofden van al die professionals op een
stoeltje de lift nam helemaal naar de top en terug, en dan was het daar nog berenkoud ook.
Maar het uitzicht, moet gezegd was grandioos.
Vanmiddag was het markt in de stad. Gekocht een blok lekkere harde Italiaanse kaas, een
klein flesje Oostenrijkse Williams peer, en donkere Tiroler honing. Kan onmogelijk
tegenvallen. Nadien op de laptop voor zwart opening C68 nagezien : ruilspaans met 5.0-0 Ld6
6.d4 exd 7.Dxd f6 Vanavond koningsgambiet nagekeken. Een nieuwe speler in de club,
Peter De Groof , speelde me van het kastje naar de muur tijdens een blitzsessie ter
kennismaking met een stukoffer in het witte koningsgambiet C38 3..,h6 4.Lc4 d6 5.d4 g5
6.0-0 Lg7 7.g3 g4 8.Lxf4 gxf3 9.Dxf Ld4+ 10.Kh1 Van de 24 partijen in mijn bestand met
3..h6 4.Lc4 d6 is er maar een met ditzelfde offer, Hermann-Malovrh uit Stuttgart ’93 waarin
wit dus zijn vreselijke aanval krijgt maar het op de duur toch moet afleggen tegen het
materieel overwicht van een prima verdedigende zwartspeler. Een bangelijke voortzetting
voor zwart, maar je moet wel weten dat je moet voortzetten met 10..,f6 11.Dh5+ Kd7 12.c3
De7 13.Pd2 Le5

Za 10 feb 07
Zuid-Tirol ligt inderdaad in Italië. Veel kranten hier geven nieuws over heel Tirol, en dus ook
over die Italiaanse streek. Ik vraag me af waar in de geschiedenis, en waarom, dat stuk land
dan wel bij Italië is terecht gekomen. De zon schijnt hier in Lienz à la mediterranée. Volgens

een folder is deze provincie (Oost-Tirol) de zonnigste van Oostenrijk. Maar alle auto’s staan
’s morgens bevroren op straat en de vertrekkende skiërs staan de autoruiten te krabben. Het
hotel is zo’n typisch Oostenrijks geval met veel hout en rustiek, terrassen en zonder twijfel in
het seizoen honderden bloemen. Vandaag begint in de late namiddag het tornooi, morgen
twee partijen, morgenavond zal plotseling al een derde van de partijen voorbij zijn. Ik kijk nu
voor wit eens wat Sämisch partijen na van het Koningsindisch, mijn kleur voor de 1e partij is
me nog onbekend natuurlijk.
Zojuist heb ik me aangemeld in het tornooi. Ik werd er met nogal wat égard ontvangen door
de tornooiorganisator, niet omwille van mezelf, wel omdat ik na alle 14 edities van dit tornooi
de allereerste Belg ben die meespeelt. Vorige keer waren er 18 nationaliteiten. Eigenlijk
voelde ik me een beetje beschaamd en afkomstig uit Zoeloeland. Dit tornooi vindt om de 2
jaar plaats. Er zijn meer dan 200 deelnemers aangemeld, een nieuw record. Wat me hier
opvalt, overal, is dat er geen enkel rookverbod heerst, niet in restaurants, openbare gebouwen,
hotels. Ik moet toch aannemen dat je straks en de rest van de week in de tornooizaal niet zal
mogen roken !? De speelzaal is helemaal gevuld met schaaktafels, en voor de laatste 10
borden hebben ze een bijzaaltje moeten nemen. Kwestie van daar definitief buiten te blijven,
behalve misschien de 1e ronde ?
De 1e ronde zat ik op bord 24 van de 105, want ik ben ranking 141 (de elo-volgorde van alle
spelers) van de 210 deelnemers. Aan het eind van het tornooi moet ik proberen hoger te
eindigen dan de 141e plaats. Ik kon vanavond al beginnen met zwart tegen een Duitser van
2252 en dus kan ik zorgen dat als ik graag 50% wil scoren, ik 4,5 haal op 8 met 4 keer zwart,
want dat eerste punt verlies je toch. Die 50% wordt dus al moeilijk van in het begin.
Toegegeven, ik had niet verwacht hoe rampzalig dat vanavond ging gebeuren : 1.Pf3 Pf6
2.g3 d5 3.Lg2 e6 4.0-0 c5 5.d3 Pc6 6.Pbd2 Ld6 7.e4 Dc7 8.Te1 0-0 9.a4 b6 10.Pf1 d4??
11.e5 opgave. Ik denk dat ik de eerste was die in dit tornooi opgaf, maar ik wilde niet verder
spelen met een stuk minder voor een pion tegen iemand met bijna 500 elo meer, en bespaar
liever mijn energie voor als het er wel op aan komt. Toch is dit een vreemd verschijnsel van
schaakblindheid. Ik verwachtte alleen een terugkeer van het paard naar d2 gevolgd door mijn
e6-e5. Geen vermoeidheid, integendeel, een goed gevoel hebben bij de stelling na de 9e zet,
en mij mentaal klaarzettend voor een lang duel. En dan die blunder. Ik trek het me niet aan,
mijn partijen komen nog wel. Scoren moest ik niet echt tegen deze tegenstander.
Morgen bijvoorbeeld waarschijnlijk wel : om 0900h al !
Ik ben tijdens het 4e speeluur nog eens gaan kijken in de zaal. Verrassend hoeveel partijen er
voor een 1e ronde toch nog wel bezig waren, misschien wel 20%. Maar de uitslagen, die
zullen we morgenochtend eens bekijken, hoeveel er van die lange partijen toch ook nog
steevast naar de sterkere partij zijn gegaan. (of is dit misschien wat onterecht jaloers
naschoppen naar hen die wel goed hun best hebben gedaan vanavond ?)

Zo 11 sep 07
Dit tornooi van 9 partijen wordt afgehaspeld op 8 dagen, dus een keer schaken we dan twee
partijen. Vandaag al is dat die dag. Ik had wit vanochtend tegen een Oostenrijkse jongeman
van slechts 1373 elo, maar hij deed het in een engelse partij c4 e5 veel beter dan zijn ranking
deed vermoeden, en ik had er warempel mijn geduld voor nodig. Toen hij terecht dacht dicht
bij de remisebuit te zijn aanbeland gebeurde er dit :
W. Kg1 Tc1 Tc5 Le3 pionnen a3 b2 f2 g3 h3
Z. Kg8 Tc8 Te4 Pc6 pionnen a4 b7 f7 g7 h7

In plaats van 25..,Te7 te spelen (Fritz + 0.19) wat pion b7 verdedigt, geeft zwart zichzelf eerst
« luft » via 25..,h6 Fritz beoordeelt dit als niet meer gelijk (+0.69) want zwart verliest nu na
Td7 zijn pion b7, maar ik dacht oh nee hij gaat hier toch dadelijk niet verschrikkelijk de fout
in ? Toch wel hoor : 26.Td7 Te7 ?? En na het plegen van een waarachtige overval op zet 27
gaf zwart op.
Vanavond goed gespeeld, denk ik, met zwart tegen een Oostenrijker met een dubbele rating :
Fide 2038 (en die tellen in dit tornooi voor de paringen), en nationale Elo 1812. Oostenrijkers
hebben iets klefs met titels, zo van Herr Doktor Skalpel tot Herr Dipl. Ing. Toilettenbauer. Je
moet echt uitkijken als je herr doktor Schumacher ontmoet, want dat is misschien de
schoenlapper van achter de hoek. Deze heette Armin Moser Mag., waarbij de Mag., staat
voor Magister, wat dat ook moge betekenen (ik geloof iets als ingenieur). Volgende keer als
ik terug naar Oostenrijk kom heet ik Herr (Ex-) Sped. Doossche. Zo lang ik dan al maar geen
ex Herr ben. Ik speelde mijn Ragosin opening van het damegambiet, en hij zette voort met
5.Lg5, zoals wit dikwijls doet. Het hoeft niet, wit heeft een waaier aan mogelijkheden alle
min of meer gelijkwaardig : Da4, e3, cxd, g3, Pe2, a3 en Db3 ! Je moet wel je weg weten met
zwart. In de lijst stond Herr Moser als zijnde lid van Schachklub Polizei Innsbrück, en elk van
zijn zetten kwam met een ongenadig felle slag aan op het arme schaakklokje, ter imponering
van vriend en vijand. Na h6 kwam er een dubbele afruil aan beide vleugels, en heeft wit een
heel licht voordeeltje. Maar ik kon op zet 13..,e5 spelen, mijn stelling bevrijdend, en toen
ging het gewoon lekker, op zoek naar een plus, en met een heuse aanval op zijn
koningsstelling. Vanaf dan kwamen zijn zetten op een normale manier tot stand en eindigde
het macho-gedoe. Dat plusje kwam er niet uit, mede door goed verdedigend werk van wit en
mijn tegenstrever bood dan maar remise aan op zet 28 wat ik na enig wikken en wegen
aannam, en waarbij Fritz achteraf te kennen gaf dat dit inderdaad een gelijke stelling was en
dus de juiste beslissing.
Als je een tornooi speelt, een week lang, merk je na een tijdje dat je altijd vlak naast of in de
buurt van dezelfde spelers plaats neemt. Elo-gelijken. Je wint samen, je verliest samen, en op
de duur ga je mekaars partijen volgen en sla je een babbeltje, als het een beetje klikt. Dat
laatste gebeurt helaas meer niet dan wel. Mijn buurman van drie ronden is een man met een
kale schedel, een baard, haar rondom het achterhoofd en een vlecht die op zijn schouders ligt,
in de vorm van een nogal grote ronde, dikke pannekoek. Het is dus haar, en een bijzonder
vreemd gezicht. Waarschijnlijk ooit in mekaar gevlochten, en vermoedelijk sindsdien nooit
meer los gemaakt. Het roept nare gedachten bij me op van allerlei vormen van warm leven,
zoals wormen, larven en embryo’s. Waarschijnlijk ten onrechte en wast deze man zijn haar
wel zeer regelmatig met degelijke Oostenrijkse shampoo, er voor de rest treffelijk uitziend in
een Italiaans kostuum met aangepaste das. Tien minuten voor zijn partij begint gaat hij aan
het bord zitten, concentratie, geen beweging, geen blik, amper ademend over de beginstelling
starend naar wat dadelijk komen zal of moet.

Ma 12 sep 07
Vandaag biedt de organisatie een gratis autocaruitstap aan (2 bussen volgeboekt !) van 10h tot
1600h naar de Weissensee in Karintië, met wandeltochten, sneeuwpret en ijsschaatsen. Maar
ik ben bang dat mijn schoeisel voor zo iets niet aangepast is, en vooral het duurt me te lang.
Als je daarna nog om 1800h moet beginnen schaken aan het tempo van de Interclub dan heb
ik maar beslist om niet mee te gaan. Bovendien sukkel ik sinds het begin van deze reis met

pijn in het linkerheupbeen wat me het wandelen onaangenaam moeilijk maakt. (Twee dagen
rondzeulen met twee zware valiezen waarin o.m. een laptop is blijkbaar in het verkeerde
heupgat geschoten) Ik ga vanochtend heel op mijn gemakje op zoek naar een Internetcafé, en
hoop vandaag dit eerste deel van het verslag naar de Skogwebsite te kunnen doormailen.
Het internetcafé op City Center in de binnenstad waar 2 of 3 desktops staan zegt me dat ik er
met mijn eigen laptop niet in kom, deze namiddag nog eens proberen, er is nog een ander
internetcafé dat pas open gaat om 1600h. Zojuist binnengewandeld in de lege tornooihal.
Mijn tegenstander van vanavond is een Oostenrijker met 2024 Fide Elo. Dat is een elo waar ik
met mijn 1777 niet van wakker lig, tenslotte heb ik ooit zelf 1941 gehad. Nu in Fritz nog wat
verder werken aan mijn witte koningsindische Sämisch en ook aan de c4 e5 reversed sicilian.

Di 13 feb 07
De partij van gisteravond volgt hier in extenso, omdat ze voor mij belangrijk is. Het was een
thriller tot op het bot, begon om 1800 en eindigde om 2345h !
Carlo Doossche – Josef Bodenschatz (!)
1.c4 e5 2.Pc3 d6 3.g3 f5
Opening A21
Deze partij heb ik nog niet in Fritz gestoken, en de commentaar is dus niet van de machine
maar uit mijn herinnering. Het zal best zijn dat Fritz totaal anders commentarieert. Ik geloof
dat voor het eerst sinds ik c4 open, zwart met f5 antwoordt, en het is nieuw terrein voor mij.
4. Lg2 Pf6 5.d3 Le7 6.f4
Het is misschien niet verstandig om hier f4 te spelen, maar ik wilde niet als een lam
afwachten wat er op die koningsvleugel allemaal staat te gebeuren.
6..,c6 7.e3 0-0 8.Ph3 Dit vond ik een lastig moment. Waar moet het paard staan ? Op f3,
op e2 of op f2 ?
8..,Db6 9.Db3 DxD 10.axD e4 11.d4(25’) Pa6(33’) 12.Pa2 c5 13.d5 b5
Thematisch. Als ik ruil op b5 heeft hij aanval op de damevleugel, als ik niet neem schuift hij
door en maakt me vleugellam, en praktisch in zetdwang.
14.Ld2 b4 Ik vermoed dat Fritz zwart hier serieus voordeel toekent.
15.Pf2 Pc7 16.0-0-0!?(62’) Na lang nadenken. Het is gevaarlijk, maar de koning moet …
mee verdedigen !
16..,a5 17.Kc2 Ld7 18.Pc1 Ta7
Ik vond zwart’s zet niet zo goed : hij had mijn allerlaatste kans moeten wegnemen met
18..,h5.
19.g4! Pxg4 20.PxP fxg 21.Lxe4 Wit leeft terug, en hoe !, Lf6 22.Tdg1 Pe8 Blijkbaar
zit de schrik er bij zwart toch ook in, het leek me niet goed de verbinding tussen de torens te
verbreken.
23.Pd3 Le7 24.Pf2 Pf6 25.Ld3(90’) a4 26.bxa Txa 27.Ta1 T8a8 28.TxT TxT
29.Kb3 Ta8 30.Kc2(95’) opletten voor matbeeldjes, Pe8 31.Le2 h5 32.e4
Is dit een fout ? Tijdens de partij dacht ik van niet maar na een nachtje slapen weet ik het niet
meer. Pionnen d5 e4 en f4 gaan stilaan toch een macht vormen. Maar je geeft wel veld f6 aan
zijn loper, met alle gevaren van dien richting b2.
32..,Lf6 33.Pd3 Ld4 34.Lf1 Ta1 35.Lc1(114’) Niet 35.Lg2 TxT 36.LxT Lg1
35..,h4(110’) 36.h3 g3 37.Lg2 b3 38.Kd2 Tb1 39.Ke2 Lc8 Tijdnood alom
40.Kf3(119’) Kf7(118’)

Zwart staat beter, maar wit heeft tegenkansen. Remisekansen zijn er ook, al kan het dat wit
een stuk voor een pion zal moeten geven. Voor de volgende 2 zetten dacht wit 20’ na.
41.Te1 Kf8 42.Ld2 TxT 43.LxT La6 44.Lc3 Lxc4 45.LxLd cxd 46.Pb4 Pf6
47.Pc6 Daarop had ik mijn verdediging gebaseerd, o.m. Pa5 dreigende.
47..,Pxd5 48.Pxd4 Pb4 En deze zal ik over het hoofd gezien hebben. 49.Pf5 Pd3
50.Kg4 Pxb 51.Pe3 Le2+ 52.Kxh Pa4 53.e5 dxe 54.fxe Pc3 55.Pd5 PxP
56.LxP b2
57.La2(172’) g2(165’)
0–1
Dit was op vier partijen mijn 3e tweeduizend plusser. Ik zal het eens in Fritz steken,
vermoedelijk heeft zwart wel terecht gewonnen, maar ik ben eens benieuwd of ik nergens een
geforceerde remise heb laten liggen (of zelfs … meer ??) Dadelijk om 1300h begint al de 5e
partij. Daarna is het wat rustiger tot morgenavond 1800h voor partij 6.
Fritz maakt zoals altijd dat je verweesd achterblijft, denkende dat het misschien maar beter is
om te gaan vissen of postzegels te verzamelen (waarbij het geenszins mijn bedoeling is de
beoefenaars van deze prachtige sporten enig onrecht aan te doen, maar die dingen zijn minder
stresserend behalve als je natuurlijk als enige van de Koninklijke Visclub de Dappere Vangers
uit Hengelo op 120’ voor de tijdscontrole geen enkele vis bovenhaalt en je buurman waarvan
je al jaren beweert dat hij amper tot tien kan tellen twaalf). De Stomme Machine (DSM)geeft
mij na de ruil op a4 op zet 28 een plus van 1.25 ! Een bonus van 1.25 !!!!!!! Mijn God mijn
God waarom heb je mij verlaten ? En dat na zo’n moeizaam behandelde opening, met een
grote rokade waar DSM eens mee lacht (verlies van zo’n 1.10 punt), en 29.e4 en 30.e5 als de
te volgen weg aangeeft, een idee waar ik in mijn eigen commentaar al op wees, maar te laat
want rond de 32e zet. Ondertussen was het kwaad al geschied met enkele minder nauwkeurige
laveerzetten in een opkomende tijdnoodsituatie. En ik moet toegeven : de kracht van 33..,Ld4
heb ik eerst niet gezien, daarna onderschat.
Ik moet nu dringend mijn knop omdraaien en alles wat dit betreft vergeten : dadelijk om 1u
begint al de 5e partij. Ik merk beneden in het hotel dat de paring voor vanmiddag mij met
zwart laat spelen tegen nummer 194 van de ranking. Vermoedelijk iemand van rond de
1350/1400 elo. Nooit iemand onderschatten, zeker geen tornooispeler : deze speler heeft toch
ook al 1,5 op 4 gescoord, en als ik het tweeduizend plussers moeilijk kan maken kunnen die
gasten dat bij mij ook. Of, erger, is hij misschien een jeugdspeler ?
Dit verslag wordt misschien of waarschijnlijk ook gelezen door jeugdspelers, en daarom moet
ik een beetje voorzichtig zijn wat ik schrijf en hoe ik het schrijf. Twee borden naast mij zat ze
vandaag te schaken. Een oudere dame die al heel de week mijn eerst verbaasde aandacht trok,
nadien in mijn observatie wat genuanceerder werd. Ze is een travestiet op leeftijd, en ik zal
afspreken dat ik haar “zij” noem. Dat is toch ook wat zij zonder enige twijfel wil. Volgens
mij is ze al jaren een bekende in schaakminnend Oostenrijk want niemand maakt er bij mij
enige opmerking over, zij loopt de hele zaal op en af, met iedereen die ze kent een praatje
slaand met haar wel erg zware stem. Ze heeft lang ros haar, is van mijn grootte, draagt
steevast een lange rok, maar wat ze niet kan wegsteken zijn haar voeten. Volgens mij kan ze
in mijn 45’ers niet in. Maar het allergrappigste ontdekte ik vanmiddag op de tabellijst. Ze
heet Ruth met haar voornaam, en net dat is in het Vlaams nu echt niet wat je van dergelijke
dame verwacht, (of misschien net wel van deze snode mevrouw) maar ja ze is dan ook geen
Vlaamse, en dus compleet onbewust van de betekenis van mijn glimlachje.

Schaakraadseltje : als je verliest van Elo 1976, remise speelt tegen 1813, wint tegen 1778
(alarm : dat is mijn elo op 1 puntje na) en verliest van 1977, hoeveel elo heb je dan ?
Juist, 1400 beweert de tabellijst omtrent mijn opponent. Elo’s hebben hier geen zin. Je ziet
alle dagen de gekste uitslagen en het wordt hoe langer hoe duidelijker dat ik hier zal moeten
wroeten om nog eens een vol puntje te behalen. De categorie 1400/1500 is op jacht ! Dit
tornooigemiddelde bedraagt maar eventjes 1886 ! En tot mijn grote ergernis, zoals steeds
heeft de laatste in de ranking, een NC, 3 op 4 gescoord en staat te blinken tussen de IM’S.
Mijn tegenstrever is dan toch geen jeugdspeler. Eerder het volvlezige type Al Capone met
wat bolle wangen, een beetje valse sloomheid, maar dat kan perfect kloppen, want hij komt,
verklaart hij achteraf, dan ook uit … Zuid-Tirol ! En is dus Italiaan voor mij. Voor hem ook
trouwens.
P.S. voor diegenen die het interesseert (zie hoger), Zuid-Tirol is na de 1e wereldoorlog bij de
ontbinding van het Habsburgse Rijk bij Italië ingelijfd. Er was toen uitverkoop van alles en
nog wat, dat ooit met dit Rijk te maken had gehad. Vermits in de 2e wereldoorlog zowel
Oostenrijk (= geannexeerd door Duitsland) als Italië de oorlog verloren, hebben ze aan of van
mekaar natuurlijk geen land meer overgedragen. Vandaar. Maar als je het mij vraagt hebben
ze er in 1919 of 1920 een boeltje van gemaakt.
Koflin, Albin (! Voor de kenners) 1400 – CD 1777
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 d5 4.Lg5 Damegambiet ?
4.., Lb4+ 5.Pc3 Ja, maar de Ragosin.
5.., h6 6.Lh4 Hier kiest wit voor de andere voortzetting ten opzichte van mijn 3e partij
6..,g5 7.Lg3 Pe4 8.Dc2 0-0 9.e3 Pc6 10.Ld3 f5 11.Le5 Le7 12.a3 g4
13.Pd2 PxL 14.dxe PxP 15.DxP (Niet KxP!) dxc 16.Lxc DxD 17.KxD
Wit’s snel en accuraat spel brengt me een beetje uit balans. Hij zit daar heel rustig, geen
avances geen gesjoemel geen zenuwachtig pulken, en dan gaat hij nog wat minder tijd
verbruiken ?! Wat ik nu doe na lang nadenken is verkeerd, is heel erg verkeerd. Ik bracht een
actieve stelling om naar een passieve zonder compensatie en voelde mij daar tijdens de partij
zeer ongelukkig om (hoewel DSM dit tot mijn verbazing achteraf gezien wèl volledig
goedkeurde !) Het doel was er wel : ik dacht dat zijn pion op e5 zwak gemaakt kon worden
en kon worden opgehaald. Wat dus ook door Fritz wordt aangetoond. Maar dat bleek een
serieuze misrekening, tenminste zoals ik het vanaf hier behandelde.
Ik ga niet heel de partij verder tonen, daar zit denk ik niemand echt op te wachten. Hij bleef
correct en snel spelen, ik kom door werkelijk slecht spel gedwongen een pion achter, verbruik
lichtjaren tijd om toch maar iets te vinden dat hem uit evenwicht kan brengen, met elk een
loper, het dubbele torenpaar en een klets pionnen. Op zet 32 stelde hij onverwacht remise
voor, verklarende dat hij “leer im Kopf” werd, wat ik met grote opluchting aanvaardde. Fritz
gaf tot mijn schande een eindoordeel van +2.59 tot +1.72 aan, afhankelijk van wat Koflin’s
volgende zet zou geweest zijn. Tijdsverbruik wit 70’, zwart 110’.
Het is dinsdagavond, 8 uur. Skog time. Het tornooi gaat vanavond rodeln (slee rijden) ergens
op een berg in de buurt, tot 2300h. Ik ga niet mee. Sneeuw is mooi, voor postkaarten, maar
niet echt mijn ding om er te gaan in rotzooien. Er komen nog activiteiten deze week, meer
binnen, minder cowboy, waar ik graag zal aan deelnemen. Op dat gebied is dit tornooi dus
wel echt speciaal : ze doen alle dagen iets buiten het schaak, voor iedereen, op hun kosten.
(En dat ze besparen op het niet betalen van hotelkosten aan IGM’s) Dit jaar zijn er dan toch
maar eventjes 7 van die IGM’s ! Twee jaar geleden nog slechts drie. Een van die kleppers,
IGM Pavasovic zag ik eergisteren aan het werk in een tijdnoodfase. Zijn 38e zet klokte hij af
op nog 8 seconden van het vallen van zijn electronische vlag, zijn 39e op 4 sec en

zijn 40e op, jawel, 1 sec, alles perfect rustig en beheerst, waarna hij zijn rug niet rechtte,
begon te blazen of rond te lopen, nee, gewoon verder deed met zijn 41e zet alsof er niets aan
de hand was. En dat was het voor hem ook niet, hij is dan ook een professional.

Wo 14 feb 07
Daarnet vanochtend een diavoorstelling bijgewoond over Oost-Tirol. Het zaakje duurde 45’,
en was werkelijk heel mooi en heel leuk gebracht door de organisatie van het schaaktornooi.
Mijn tegenstrever van vanavond is een Oostenrijker met 1417 elo. Maar het is hetzelfde
verhaal als gisteren : hij heeft er al een indrukwekkende reeks op zitten met o.a. een
overwinning op iemand met 1900 elo en twee hoge remises. Het wordt dus een bekend liedje,
maar ik kan er maar moeilijk aan wennen. Ik sta als 141e in de ranking na 5 ronden met 2
punten op de … 143e plaats, doodgewoon waar ik thuis hoor.
Vanavond mijn partij verloren. Begrafenisstemming natuurlijk, en geen zin meer om wat
voor activiteit dan ook. Of vlot slapen lukt valt te betwijfelen.

Do 15 feb 07
Die jongen die over mij zat gisteravond kan volgens mij niet schaken en toch verlies ik
daarvan. Ik weet niet hoe dat komt, maar het overkomt mij elk tornooi. Waarschijnlijk heeft
het in het onderbewuste toch met onderschatting te maken. Ik speelde bijvoorbeeld veel
sneller als anders. Ik toon enkel de bewuste fase, de rest hoort in de prullenmand thuis. En in
de vakliteratuur psychologie.
CD – Mueller, Lukas 1417

Opening A35

1.c4 c5 2.Pc3 g6 3.Pf3 Lg7 4.d4 cxd 5.Pxd Db6
Dit is al niet goed en hoort feitelijk te worden beantwoord door bijv. 6.Pd5
In de plaats speel ik rustig 6.e3 en het wordt nog leuker.
6…,Pc6
Nu is het welletjes, en moet die dwaze dame terug in haar kot.
7.Pd5 Da5+
8.Ld2 Nu dan, hup, weg, stomme koe.
8..,Dc5 ?? Dit is te gek om los te lopen. Hier dacht ik nog niet over na :
9.Pc7+
Had ik maar wat nagedacht. DSM’s sterkste voortzetting is 9.Pb5! maar de tekstzet is nog
ruim voldoende.
9..,Kf8 10.PxT Pxd4
Als ik dat paard er nu gewoon afklop kent DSM mij +2.59 toe. Dan zal ’t wel gaan zeker ?
Nee, in de plaats daarvan denk ik van slim te zijn en speel 11.Lc3 ?? in de veronderstelling
dat hij enkel zal voortzetten met een paardschaak op f3 gevolgd door een ruil op c3 enz. Na
mijn blunder is de winst weg, maar je hebt nog altijd een gelijke stelling.
11..,Pe6 Oeps. 12.LxL KxL 13.Dd5 Db4+ 14.Dd2 DxD met remisevoorstel.
En nu gebeurt er iets heel merkwaardigs. In het volle besef van wat ik heb gemist en in mijn
colère daarover weiger ik van dit lange slungelachtige jongmens dat nog groen is achter de
oren, en wat mij betreft nog heel veel boeken over schaakopeningen zal moeten lezen alsmede

de slechte gewoonte zal moeten afleren na elke zet bij zijn soort- en leeftijdgenoten te gaan
staan giechelen zonder enige twijfel over die rare Belg die simpelweg vergeet een stuk terug
te nemen dit voorstel nog maar te considereren, ja het is eender wat voor voorstel van het is
eender wie aan te nemen en ja ik ben totaal over mijn toeren. Die klojo’s denken toch zeker
niet dat ik 1000 kilometer met 2 zware valiezen op handen en voeten naar hun afgrijselijke
stompzinnige jodelohidie alpenweiden ben gekropen om na 14 zetten remise te zullen gaan
aannemen tegen een onderjaarse omhooggevallen pokkenpuber van 1400 schamele elo’s ??
Nu, dat is dus niet bevorderlijk om goed te schaken, en het gevolg was er aan te zien : de ene
volgende zet was al slechter dan de andere en even later heb ik totaal gedegouteerd
opgegeven.
Mijn tornooi is door deze partij al mislukt. Zelfs al zou ik de laatste drie ronden nog enige
puntjes in de kelder sprokkelen, en dat valt nog af te wachten in zo’n snertvorm, dan nog staat
nu al vast dat ik door het hemeltergende 11.Lc3 ?? mezelf onvoldoende kans zal gegeven
hebben om met 3 op 6 tegen interessante en sterke schakers te spelen. Kortom, klote gewoon.
Sorry, ik had liever commentaar gegeven over boeiender partijen.
Het is nu een beetje bezonken, al heb ik dus zoals gevreesd slecht geslapen. Het is een
luxeprobleem. Een probleem van een verwend westers manneke dat goed te eten en te
drinken heeft, in een fijn hotel een hele week zit te niksen temidden van een prachtige natuur
en het toch nodig vindt de wereld dringend te moeten opzadelen met zijn geklaag als het
toevallig eens met een van zijn hobby’s wat minder goed gaat.
Straks na 16h loop ik terug naar dat Internetcafé-tje. Er is daar een uitermate behulpzame
vriendelijke jongeman, die me de eerste keer prachtig hielp want met mijn Outlook Express
lukte het niet hier vandaan naar Pascal te mailen, waarom weet ik ook niet precies. Die gast
zorgde er voor dat ik on line een account opende in Yahoo.fr (!) wat het dan op die manier
wel mogelijk maakte. Ik stuur vandaag mijn tweede deel, en zondagavond thuis na aankomst
het laatste deel. Hopelijk klinkt dat dan wat optimistischer.
Van de 209 deelnemers hebben ze mij voor vanavond uitgeloot tegen … Ruth ! (Zie verslag
van eergisteren). Ze is een Zwitserse, met 1522 elo. Concentratie bewaren jongen, en je niet
te veel laten afleiden door dingen die niets met schaken te maken hebben.
Repertoriumraadseltje : vandaag in het groot bestand wat voor zwart nagekeken. Openingen
A46, C29, C45, D02, D30 - Zal ze straks iets uit dat pakketje te voorschijn halen ? Of
wordt het iets totaal onverwacht ?

Vr 16 feb 07
Huber, Ruth (Zwi) 1522 – CD 1777
Ze opende de partij met 1.c4
Sinds 2 jaar speel ik dat dus uitsluitend zelf met wit, maar ik krijg het bijzonder zelden tegen
met zwart. En dus kon ik vandaag eens tegen mezelf opboksen.
1..,e5 Natuurlijk zijn c5, c6, Pf6, e6, g6 volwaardige zetten, alleen ik vind e5 de enige
poging tot weerlegging van wit’s eerste zet.
2.g3 Pf6 3.Lg2 c6 4.d3 d5 5.cxd cxd 6.Pf3 Pc6 7.O-O
Had ze nu niet met Lg5 moeten komen ? Nu verhinder ik dit. Rokade is de beste zet als je
geen betere zet hebt.

7..,h6 8.a3 Ld6 9.Pe1 ?
Enfin, ik zal kort zijn, ze bakte er niet veel van, en ik ging er doorheen als een mes door de
boter.
Volledigheidshalve en voor alle fanatieke supporters uit binnen- en buitenland die het willen
naspelen geef ik de rest nog door zonder commentaar :
9..,0-0 10.Pbd2 Le6 11.b4 Dd7 12.Lb2 Lh3 13.Tc1 LxL 14.KxL Tac8
15.Pb3 b6 16.Pc2 De6 17.Pe3 Ph5 18.b5 Pe7 19.TxT TxT 20.d4 ? e4
21.Db1 f5 22.Tc1 Tf8 ! 23.Tc3 f4 24.Pd1 fxg 25.hxg Dg4 26.Pe3 Pf4+
27.Kg1 Pxe2 Opgave.
We analyseerden wat na de partij, en op een bepaald moment betrapte ik me op een slip van
de tong, werd misschien een tikkeltje rood toen ik zegde « Dies hätte Weiss spielen können,
weil er dann aktiver steht”. Op die ER blikte ze even op, glimlachte zuinigjes en even later
namen we met vriendelijke formules afscheid van elkaar.
Vandaag wordt het een drukke dag.
Straks na het opstaan is het inpakken, en transfer naar een ander hotel verderop, voor nog 2
nachten, dit hotel waar ik 8 dagen geslapen heb was dit weekend volgeboekt, maar dat wist ik
al voor mijn vertrek thuis.
Om 10h is er een kunstbezichtiging in de burcht van Lienz en om 1400h al begint ronde 8.
Want vanavond is er feest met eten aangeboden door de tornooi-organisatie. (laatste avond),
waar ik mij echter niet voor ingeschreven heb. Ik ken ondertussen wel al wat Oostenrijkse
schakers uit dit hotel, maar ik ga toch liever maar niet mee, ik versta ze zo slecht. Ze nemen
niet de minste moeite om tegen mij Duits te praten. En van hun dialect begrijp ik maar 15 à
20 % Dan wordt het moeilijk, vandaar.
Vanochtend voor mij het hoogtepunt van de reis meegemaakt, een anderhalf uur durende
rondleiding door de burcht van Lienz, met gids, en uitleg over een tentoonstelling van de
Oosttiroolse schilder Albin Egger – Lienz (1868-1926), die in München zijn opleiding kreeg,
daarna in Wenen werkte en huwde en zich uiteindelijk in Bozen (Bolzano) vestigde.
Indrukwekkend. Zowel de burcht zelf, de kapel, de ridderzaal als de schilderijen van Egger
waren absolute top. We waren met zo’n 50 schakers, en de kosten van het bezoek werden
gedragen door de organisatie. Ik heb hiervan nogal wat foto’s genomen, nog met een klassiek
toestel, en ik hoop dat ze mooi gelukt zijn. Het kostte me nogal wat moeite met al die trappen
en die lange wandeling er omhoog naar toe, mijn dijbeen is nog steeds niet beter en ik denk
dat ik dat volgende week eens serieus moet laten nazien, ik moet toch in Middelheim passeren
voor nog wat andere reparaties.
Vanmiddag om 2h sta ik geboekt om te spelen tegen iemand die de 86e in de ranking staat, dat
moet dus +/- 2000 elo zijn vermoed ik. Waarom trouwens opnieuw met zwart ? Om een of
andere reden verwacht ik vandaag 1.e4 en een interessante partij.
Naast het bord ligt altijd een briefje met gegevens over beide spelers. Ook de naam en de
herkomst van de schaakclub waarvoor die speler uitkomt. Bij mij staat er “Mortsel”. Geen
Belgien, of Antwerpen, nee, alleen Mortsel. Ondertussen weten wel 50% van alle spelers dat
ik (de enige) Belg ben, en Ingrid Pira zou moeten fier zijn dat wij hier voor haar stad reclame
maken. De gordijnen dicht, tegen de nu al acht dagen schijnende zon, en daar gaan we weer :
Zechner, Andrea 1976, Graz - CD 1777 Mortsel.
1. d4

Ik dacht werkelijk vanochtend dat Andrea een man was, het is namelijk een Italiaanse
jongensnaam. Maar het was dus een jonge, mooie vrouw die bescheiden de hele namiddag
elk oogcontact vermeed achter de handjes. Ik zag op datzelfde lijstje met gegevens dat ze de
2e partij gewonnen had tegen die Duitser met zijn 2252 elo van mijn 1e partij ! Maar na een
sensationele 2 op 2 haalde ze nog 1 op 5. Er zijn hier, nu we het er toch over hebben, nogal
wat van die jonge dames die er erg goed uit zien, en nog sterk scoren ook, want Andrea is
bijlange niet de hoogst geplaatste vandaag. Goed, toch ?
Ik vind het eigenlijk heel erg, ik die zo graag tegen 1.e4 speel : dit tornooi dus geen enkele,
geen enkele keer 1.e4, op 5 zwartpartijen ! Wat is er met 1.e4 aan de hand ?
1..,Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 d5 4.Pc3 Lb4
Hier gaat ze 10’ nadenken. Deze zet verwart blijkbaar toch een aantal witspelers. Hij is
namelijk een damegambiet zet, en geen nimzo-indier. Als je Nimzo speelt, speelt wit normaal
gesproken e3 of a3 of Dc2 maar meestal geen Pf3. Het duurt soms even voor ze dat op een
rijtje hebben. Het punt is, ze krijgen het niet veel tegen, niet veel zwartspelers spelen deze
opening.
5.e3
Nieuwe tonen in een vaker voorgekomen deuntje. Volgens mij blijft het Ragosin, maar je
hebt de vrijheid om ook halfslavisch te gaan met Lb4 i.p.v. het normalere Ld6 als je zou
kiezen voor ..,c6 in plaats van dxc.
5…,0-0 6.Ld3 dxc 7.Lxc c5 8.0-0 Pc6 9.a3 LxP 10.bxc(15’) Dc7(7’)
Het moet ongeveer mijn snelste openingsbehandeling van de laatste tijd geweest, maar dat
heb je in de 8e partij binnen een kort tijdsbestek : je geraakt in een bepaald ritme.
11.De2 Hier verzonk ik in nogal wat gepeins. Die loper moet in elk geval ontwikkeld
geraken, als na 11..,b6 12.dxc dan 12..,Pa5
11..,b6 12.e4
Ik had er misschien iets te weinig aandacht aan besteed maar hoe kan ik het verhinderen ? Ik
vind mijn pionnenstelling op de damevleugel voor een eventueel eindspel toch belangrijk,
hoewel ik besef dat voor er een eindspel komt haar a-pion een breekijzer kan worden.
12..,e5 à tempo
13.d5 Pe7 14.Lg5 Dd6 15.Pd2(45’) Pg6(34’) 16.f3(56’) h6(44’)
17.Le3 Ld7 18.Tae1 ? Naar mijn aanvoelen van het moment een slechte zet. Heb ik nu
geen aanvalskansen op haar koning ?
18..,Ph5 19.Lb5 ?! En weer heb ik datzelfde gevoel. Als die dame die loper moet loslaten
dan verliest ze. Beweegt ze zich op glad ijs ?
19..,Pgf4 20.Dc4(82’) Dg6(61’) 21.LxP PxL 22.g3
Negen halfzetten heb ik het gevoel gehad van goed te staan, maar nu begin ik te twijfelen. Ik
begin voor het eerst echt lang na te denken en zie hoe langer hoe minder kansen om door te
breken, het wordt integendeel zoeken naar overlevingsvoortzettingen, ze gaat denk ik alles op
alles zetten om f4 door te zetten, en ik ben in de verdediging. Meestal eindigt dat bij mij op
opgave.
22..,Lh3 23.Tf2 Ph5 De loper terugbrengen en Ph3 dreigen, maar waar moet die loper dan
naar toe ?
24.Kh1 Kh8 25.De2(96’) Df6(91’) 26.De3? Ik verwachtte f4 dan moet g6 komen en dan
moet ik het maar afwachten maar het ziet er niet goed uit.
26..,g5 ! Een uitroepteken, maar overigens het enige waar ik toen zin in had. 27.Lf1 Ld7
28.De2 Df6 29.Lg2 h5!
Je voelt zo aan dat dit een dramatische partij wordt. Haar koningsaanval wordt beantwoordt
door mijn koningsaanval, op dezelfde vleugel dan nog wel ! Dit kan onmogelijk goed aflopen
voor een van beide partijen.

30.Df1(106’) Dh6(106’)
36.Dxg(116’) Lf5(118’)
1–0

31.f4 exf 32.gxf g4 33.e5 h4 34.Pe4 ? h3
37.Pxg, Dh4 ?? 38.Pf6, mijn vlag valt.

35.Pf6 hxg

Ik zit met een paar vragen. Heb ik rond de 20e zet iets laten liggen ? Heb ik op het laatst
slecht gespeeld voor de 37e zet ? Toen de partij voorbij was, en we de formulieren
ondertekenden zegde ze me voor het eerst iets, ietwat verlegen : “Ich hatte nur 34..,g3
erwartet, hatte dafür 34..,h3 nicht gesehen”. En weg was ze, mooie jonge vrouwen analyseren
niet met onbekende ouderen, zeker geen buitenlanders. DSM zal het antwoord moeten
brengen. Voor dit soort partijen ga je naar een tornooi en neem je al de moeite en kosten.
Juffrouw Andrea uit Graz zal nog lang in mijn geheugen ronddwalen, als iemand waartegen ik
een memorabele thriller van een schaakpartij gespeeld heb.
Ik ging na de partij maar wat rondlopen in de zaal. Op bord 6 zat IGM Ivan Farago tegen een
jonge IM van ik weet niet waar. De jonge IM staat gewonnen. Voor een beroepsspeler als de
IGM is de 8e ronde cruciaal. Plots offert Farago een paar dingen, spreidt zijn handen en
vertelt met een grote glimlach “remis” ! “Nee, nee” zegt de verbouwereerde IM, “je koning
kan toch nog naar a4” ? “Ach ja, hemel, sorry”, maar de IGM heeft gefoefeld, zo zeker als
dat ik geen IGM ben en het nooit zal worden.
Na vandaag staan voor het begin van de 9e en laatste ronde morgenochtend 0900h aan kop : 1.
Felgaer (ARG) 7,5 (!!) 2. Postny (ISR) 7. Andere spelers hebben minder. Deze twee
heren zitten morgen niet over elkaar, dat was voordien al eens remise (de enige trouwens van
Felgaer).
Fritz 8
De hele partij-opzet wordt onverwacht vriendelijk bejegend door de machine, en dus rond die
20e zet is er niets aan de hand (dat is geef toe toch al een hele prestatie ?), tot aan 25..,Df6?
waar zoals ik al zei niet 26.De3? moest volgen, maar ook niet 26..,g5? 27.Lf1? is nog een
voorbeeld van de stijgende spanning ten koste van de nauwkeurigheid. 29..,h5 ? 30.Df1?
30..,Dh6? DSM laat nu geen spaander van ons meer heel. 34.Pe4? is het voorlopige
orgelpunt. En tenslotte is 37..,Dh4 dodelijk want 37…,Dg6 is de enige overlever, waarna ik
iets beter sta, hoewel ik nooit zal weten of ik dat nog over de tijd zou gebracht hebben.

Za 17 feb 07
In de Osttiroler Zeitung stond vanochtend een hoofdartikel onder de titel
“BELGISCHER PLAYBOY GEWINNT VON SCHWEIZERISCHE SCHÖNHEITSKÖNIGIN
IM LIENZER SCHACHTURNIER“

*

*

*

Van bijna alle schakers waartegen ik gespeeld heb dit tornooi neem ik een snapshot. Voor in
het fotoboek. 24 foto’s en deze tekstjes er rond gebouwd, moet een leuke souvenir worden,
voor als het regent.
Een typische afscheidsdag op een tornooi, beginnen om 0900h, en tegen de middag is er al
veel volk vertrokken.
Ook bij mij een typische partij van een laatste dag, iedereen is moegestreden.

CD 1777 – Hirschvogl, Ewald 1544 (Wien)
1.c4 c5 2.Pc3 Pc6 3.Pf3 Pf6 Ik krijg een gevoel dat deze Wiener uit is op remise. 4.d4
cxd 5.Pxd e6 6.e3(7’) Le7(8’) Ik had hier 7..,Lb4 verwacht, en dat was de reden dat ik
voor e3 koos en niet e4
7.Le2 a6 8.0-0 0-0 9.e4! Dan nu maar wel.Dc7 10.Kh1(20’) Aankondiging van een
aanval. 10..,Te8(14’) 11.f4 e5 12.Pf5 d6 ? Hier had ik in zijn plaats zeker Lf8 gespeeld.
13.PxL+ DxP 14.f5 Pd4 15.Le3(30’) Ld7(30’) Er wordt dus snel gespeeld en liefst niet al
te veel meer nagedacht.
16.LxP De hele opzet Le3 Ld4 LxP is vervlakkend, het is het enige punt in de partij waarin
ik volgens Fritz serieus voordeel had, en met 15.Lg5 moet voortzetten en nadien zelfs nog met
16.Lg5. Op beide zetten had zelfs a4 voordeel gehouden.
16..,exd 17.Dxd Pxe 18.PxP DxP 19.DxD
Ik dacht dat ik naar een voordeelsituatie kon afwikkelen, 19.Dxd verdiende natuurlijk ook
aandacht, bijv. 19..,Lc6 20.Lf3 Dxc remise.
19..,TxD 20.Lf3 Txc 21.Lxb Ta7 De stelling die ik voor ogen had, heel veel zetten
geleden.
22.Ld5 Tc5 met remise-aanbod, na enige tijd nadenken aangenomen. Na 23.Tad1 komt Lc6,
en speelt de loper valt f5. Wat netjes door Fritz wordt beaamd. Einde tornooi.
IGM Felgaer (Arg) heeft het tornooi gewonnen met 8 op 9, gevolgd door IGM Postny(ISR) en
IGM Peter Horvath met 7,5 Ik geloof dat Horvath in de Belgische IC speelt bij Eynatten of
Eupen. Wat Felgaer deed is naar mijn mening vrij uniek. Hij speelde de 6e ronde remise
tegen de hoogste elo Postny, die 2e werd, won van de eindgeklasseerden 3, 4 en 6 en speelde
vanochtend vanuit een 7,5/8 positie een salonremise tegen nummer 5. Dan steek je torenhoog
boven iedereen uit. Hij was in Europa voor het Gibraltar Open, en iemand nodigde hem uit
om voor zijn vertrek naar Zuid Amerika dit tornooi nog mee te pakken. Voltreffer :
ongedeelde eerste prijs 1750 euro.
Ik hoorde alle prijswinnaars afroepen, en ik dacht dadelijk komt er “Ein Sonderpreis für den
besten Belgier”, maar er kwam niets. Op de receptie nadien aan de organisator vertelde ik dat
ik via de nationaal gelezen web-site van onze schaakclub veel lof en reclame voor zijn tornooi
heb gemaakt, en dat binnen twee jaar minstens 10 Belgen naar Lienz zullen afzakken, waarna
ik prompt een derde glas Italiaanse wijn aangeboden kreeg. Twee Nederlanders speelden hier
overigens mee, beide 5 punten, waarmee ik vanmiddag voor het eerst contact had, en eentje
kende Marc Dutreeuw vrij goed van de tornooien van San Bernardino, Marc als je dit zou
lezen je hebt de groeten van Eric Braun en Kees Van Den Berg. Zo, verplichtingen volbracht.
En dan de besluiten :
Ik ben niet tevreden over mijn partijen 1, 5, 6 en 9 Daarvan zijn er drie tegen lagere elo.
Wel tevreden over partijen 2, 3, 4, 7 en 8. Daarvan zijn er drie tegen hogere elo.
Je kan stellen dat ik liever en beter speel tegen hogere elo’s dan tegen lagere, en dat is niet de
eerste keer dat ik dit merk.
Het scoreverloop is daarom niet navenant : ik had 4 keer een hogere tegenstander waartegen
ik 0,5 punt scoorde. Ik had 5 keer een lagere tegenstander waartegen ik 3 punten scoorde.
Het zwitsers systeem blijft mij moeilijk liggen, ik speel liever in gesloten groepen met gelijke
elo’s. In dit tornooi lag de allerdichtstbijzijnde elo van mijn tegenstrevers op 199 punten van
mij af, het gemiddelde lag zelfs op 312 elo punten naar boven of beneden. Is dit nog normaal
of interessant ? Volgens mij niet, al jaren lang heb ik kritiek op het zwitsers systeem van een

enkele gesloten groep, en allen die mij kennen weten dat ik maar naar Lienz gekomen ben
voor de verlokking van hun totaalprogramma.
Mijn scorend vermogen ligt lager dan mijn gevoel van tevredenheid. Te snel tevreden ? Ja.
Te lui ? Nee. Te veel onvermogen ? Ja.
Mijn startranking, de 141e plaats, was in dit tornooi goed voor 4 punten, met 36,5 Buchholz.
Ik eindigde op de 159e plaats, scoorde 3,5 punten maar haalde wel 37 Buchholz, en dat vind ik
toch een belangrijke indicatie van je tornooi. Mijn TPR ken ik niet.
Ik denk dat het technisch gezien zoals altijd allemaal uiteindelijk normaal verlopen is, zoals
voor de meeste deelnemers, zonder al te veel plus of min.
Wat het overige gedeelte betreft : Lienz heeft werkelijk een fantastisch tornooi in de
aanbieding, dit is een super-aanrader voor binnen 2 jaar, februari 2009 ! Als je er tegen kan
dat je 9 partijen lang niemand zal ontmoeten binnen een straal van 200 elo punten plus of min.

Zo 18 feb 07
Vertrek per trein Lienz 0930h – Salzburg 1300h – Vertrek vliegtuig Salzburg 1630h –
Aankomst Charleroi 1800h – Veilig geland.
Mortsel 2000h.
Einde – Schluss

