Za 26 juli 2008
Binnen 14 dagen begint mijn zomer schaaktornooi. Niet in Brasschaat, Knokke of in
Geraardsbergen, maar in een uithoek van Karinthië (tenminste dat veronderstel ik), aan een
meer, de Faaker See. Kärnten lijkt me, samen met Steiermarken een beetje een achterhoek in
Oostenrijk, voorbij het mondaine Tirol en het geïndustrialiseerde noorden met als pronkstuk
de wondermooie stad Wenen waar ik vroeger al een aantal keren geweest was, maar dat had
verder niets met schaken te maken.
Ost-Tirol – Lienz waar ik vorig jaar in februari speelde – grenst nog aan Italië, Kärnten
daarentegen aan het tot voor kort obscure en arme Slovenië, en hoewel de hoofdstad
Klagenfurt op een steenworp afstand van de Sloveense bergen ligt, is en blijft de taalbarrière
tussen het Germaans en het Slavisch vanzelfsprekend enorm.
Slovenië doet het sinds 15 jaar prima, en is uitgegroeid tot een jonge, moderne staat, in
navolging van een ontwikkelingsexplosie als in Ierland. Dit stukje Europa echter ligt vandaag
de dag wel heel erg centraal, en hoe meer we uitbreiden naar het Oosten, hoe verder Brussel
van zijn eigen grondgebied ligt.
Door zijn centrale ligging schijnen we in dit schaaktornooi volgens de nu al bekende
deelnemerslijst ook een invasie vanuit alle landen in de buurt te zullen gaan meemaken, en dat
zijn er nogal een hoop, en blijf ik daarentegen eens te meer als Belg zitten met het vreemde
maar ondertussen vertrouwde fenomeen van bekeken te zullen worden als enig exemplaar van
een zeldzaam ras, op amper 1500 km van je eigen landsgrens. Ik maakte dit al mee in
Travemünde, Aschach a/d Donau, Lienz en Hastings, enkel in Deizisau 2006 ontmoette ik de
familie Ringoir op mijn pad van lone Flemish wolf, Flämischer Einzelgänger. Iemand vroeg
me onlangs of ik met hem wilde mee gaan, op tornooi in het buitenland, maar dat was wel
heel ver weg, een kwart of zo de wereld rond. Ik sloeg het aanbod vriendelijk af, over de
kosten hadden we zelfs nog niet gesproken. Tijdens die tornooien sluit ik me niet af hoor,
integendeel, ik maak altijd vlot kennis met alle mogelijke en onmogelijke schakers. Maar ik
doe graag wat ik zelf wil en wanneer ik het wil en dat vind ik belangrijk.
Heb ik dan iets met Oostenrijk ? Na Aschach en Lienz in de winter en nu dit, zou je dat
kunnen veronderstellen. Niet echt, ik zou even goed in andere landen kunnen evolueren. Het
is een beetje een kwestie van de kalender : welk tornooi biedt iets extra binnen het kader van
een welbepaalde vakantieperiode, niet te gek ver weg, niet te duur, niet te zus en niet te zo. Er
geraken mag een beetje een avontuur zijn, en ook dat is vakantie.

Wo 30 Juli 2008
Er geraken schreef ik. Een aantal maanden geleden onderzocht ik de logistieke
mogelijkheden naar de Faaker See (the fucking sea is niet een correcte vertaling, nvdr). Bleek
dat ik het best rechtstreeks vanuit Köln naar Klagenfurt kon vliegen (goedkope TUI vlucht =
gratis reclame aangeboden door de SK Oude God !) en dat ik dat met de allereerste trein (10
voor 6 !!) te nemen vanuit Antwerpen via Brussel Zuid naar Köln Flughafen nog net kan
combineren. Om half een land ik dan in Klagenfurt, waar ze me vanuit de tornooi-organisatie
met een voertuig zullen opwachten om naar de Faaker See rijden, zo’n 40 km verderop. Want

een bus rijdt er blijkbaar niet. Daar verblijf ik in een pension voor een prikje, echt goedkoop.
Hoe komt dat ?
Faaker See vermoed ik is een wintersportcentrum, hier zitten ’s zomers alleen maar wat
wandelaars en fietsers, en al die duizenden bedden staan leeg. Andersom van bij ons. En dus
smijten ze de Zimmer Frei naar je hoofd. Het enige risicopunt lijkt me de korte aansluiting
tussen trein en vliegtuig – daar mag werkelijk niets mislopen, of ik zit met een probleem.
Maar als het al echt zou moeten, heb ik misschien nog net de tijd om iets te bedenken : ik
vertrek op 7 aug. ’s morgens, heel vroeg, en het tornooi begint pas op 9 aug. Kwestie van wat
te acclimatiseren, mijn Karintisch accent wat bij te stellen en – uitermate belangrijk - het
plaatselijke bier grondig te keuren, ik moet daar 10 dagen mee voortleven !
Vorig jaar moest ik vertrekken vanuit Ryan Charleroi, maar daar kwam niets van wegens een
dikke mist. Toen ben ik via een onwaarschijnlijke Italiaanse odyssee naar Lienz gereisd,
maar het lukte, dat bedoel ik maar. Als ik ergens wil gaan schaken moet het al lelijk doen
voor ik daar niet geraak. Wat me dan tenslotte nog aantrok in dit hele gebeuren is het
aanvangsuur : de partijen worden pas om 19:00 in gang gezet. Het betekent dat je de hele dag
vrij hebt om dat te doen wat je ook maar wil, luieren, schaak bekijken, sightseeing, wandelen,
fietsen, musea of kastelen. Kortom : vakantie ! En last but not least : het is er niet te druk, ik
hou van tornooien van 150 man of daaromtrent, het blijft nog net gezellig onder mekaar. Ik
vermijd enkele drukpunten waar ik moeilijk mee kon omgaan de laatste jaren : 2 partijen per
dag, te grote jojo bewegingen in de confrontaties, de irriterende massadrukte van een
megabelangstelling.
Brasschaat vlak om de hoek beantwoordt ook wel aan dit criterium, maar ik heb ooit al eens
uitgelegd in ons Skog Forum waarom ik daar dit jaar niet wens mee te spelen. En : het gaf me
gelijk de gelegenheid om het hier in Kärnten nog eens op te zoeken.

Do 31 Jul 08
Een ex-clublid, amper 31 jaar !, is in de Costa Brava verdronken, zie de Skog website. Ik
kende Daniel slechts oppervlakkig, hij passeerde in de club zoals zo velen enkele korte jaren
en verdween dan met de noorderzon, tot hij nu de kranten haalde op een dramatische manier.
Wat ik me van hem herinner is dat hij beleefd en bescheiden was, met een jong, sportief
uiterlijk en nagenoeg alle partijen verloor die hij bij ons ooit opzette. Zijn schaakwerk zette
hij voort : zijn zoontje Noa, 6j., leerde al schaken van zijn vader. We zullen hem wat graag
opvangen en begeleiden in onze schaakacademie. Als je dit leest dan doet de rest van mijn
tekstjes er nog weinig toe, maar het leven, ons leven, alle andere leven, gaat voort, altijd
voort, duizenden, miljoenen jaren, altijd voort.
En dus de schrijver, hij schrijve voort.

Za 2 Aug 08
Vandaag wat gesurft op de website van de inrichtende organisatie. Ik merk dat ik daar
voorlopig op de 141e geplaatst sta van 178 deelnemers, maar wel met een elo rating van 1664.
Deze rating is mij onbekend, en voor mijn doen aan de lage kant : ik kom juist vanuit een
nationale elo van 1836 naar een nieuwe elo van 1772 gedonderd. Ik vraag me af of die 1664
soms een Fide Elo zou kunnen zijn, iets wat ik nog nooit gehad heb niettegenstaande al mijn
buitenlandse tornooien, maar daarvan is in mijn elo-fiche (nog) geen sprake. Zou het kunnen
dat ze in Karinthië dingen over mij weten die in onze eigenste Skog nog niet bekend zijn ?

Overigens vind ik 1664 wel een mooi getal. 16 x 4 = 64, niet kwaad voor een schaker, en dat
nog eens in het jaar waarin ik 64 ben geworden. En Kronenbourg, de Franse pils, heeft toch
ook dit brandmerk ?! Toch is het even wennen, weg van die 1800 plus omgeving. Als ik op
de 141e plaats sta, dan moet ik daar al niet meer van verwachten dat ik er eventjes 50 % ga
scoren. Dan wordt 3 op 9 waarschijnlijk al “niet slecht”. En ook een rating prijsje van de
veteranen zit er niet in : ik geloof dat ik de 17e elo ben van 20 man in die categorie. Waar zijn
we in ’s hemelsnaam weer aan begonnen !
Ik schreef een paar dagen geleden dat ik, zoals meestal, de enige Belg in het tornooi zal zijn.
Die kwalificatie haal je als Nederlander praktisch nooit : er zullen er hier toch wel zo’n tiental
rondlopen zeker, de hoogste elo er van zijnde IM Willy Hendriks (8e plaats, 2425 elo). De
kans dat ik daar eens zal moeten (mogen) tegen spelen is uitermate klein.
Ik bemerk nu pas plotseling dat het tornooi, aan de Faaker See, zich afspeelt in de gemeente
Latschach. Ik wist dit nog niet, maar de overeenkomst met mijn tornooi van december 2005
(het tsunami tornooi) in Aschach, in Nieder-Österreich is bijzonder curieus. Als je het er om
zou doen om ergens te gaan schaken in een plaats met schach zou je het nooit vinden. En dan
nu twee keer ! Toeval ? ‘t Zal wel.

Zo 3 aug 08
Tot nu toe speelde ik met zwart dikwijls een systeem zoals 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pf3 Pf6 4.Pc3
e6 5.Lg5 Pbd7 met damegambieten en aanverwante Cambridge Springs openingen. Op
aanraden van Nils (in Maastricht), hield ik me deze zomer nogal wat bezig met het bekijken
van 5..,dxc uitmondend in Botwinnik en Moskou systemen, die volgens hem veel meer kans
geven op boeiende leuke stellingen. Ja, en als Nils iets zegt wil ik daar tegenwoordig wel naar
luisteren ! Ik heb nog niet de kans gehad dat in de praktijk eens te testen, hopelijk lukt dat in
Oostenrijk wel een keer. Ziet er allemaal nogal scherp en ingewikkeld uit voor iemand die
van het veel tammere damegambiet overkomt. Bovendien is elke verandering van repertorium
sowieso een gevaarlijk moment met stellingen die je (nog) niet in je vingers hebt zitten. Geeft
niet, ik ga er voor, als ik de kans krijg.

Ma 4 aug 08
Een beetje spelenderwijze vergelijkingen maken tussen de tornooien van Faaker See en
Brasschaat, die mekaar in de kalender voor een klein stukje overlappen :
In het tornooi van Brasschaat zou ik zoals de lijst er vandaag uitziet, met mijn N1772 elo op
de 70e plaats starten, van 141 deelnemers. Recht in de helft, dat is dus tegenwoordig een
“zwak” tornooi. Waarschijnlijk zou ik er de 1e ronde aan het eerste bord spelen, of misschien
nog net op het allerlaatste. Daaraan kan ik traditiegetrouw de sterkte van een tornooi meten :
in Altschach staat een speler met deze elo veel verder achteraan, op plaats 135 van de 180
spelers, dat is precies op driekwart. En dus wordt elke score vanaf 2,5 op 9 een bonus ! Bijna
surrealistisch ! Ik kan mij met geen geld van de wereld voorstellen dat ik op 9 partijen geen
2,5 scoor. ‘k Zou beter maar zwijgen bij snellere tempi.
In Oostenrijk echter speelt men aan het tempo van onze Nationale Interclub, mijn sterkste
tempo. Dit tornooi telt een 20-tal titeldragers waaronder 2 IGM’s en 10 IM’s, twee
kwalificaties die je in Brasschaat tevergeefs zal zoeken. Bord 1 Tom Piceu zou in Altschach
bord 8 zijn. Wat het prijzengeld en de duur van het evenement betreft spelen beide tornooien
praktisch gelijk, ongeveer 3500 euro elk, en dus blijf ik het een beetje verwonderlijk vinden

dat er in Brasschaat niet meer sterkere spelers op af komen, 7 FM’s sieren daar de lijst, en dat
is het dan.
Natuurlijk, Brasschaat begint een week later als Altschach, dus er kan daar nog altijd schoon
volk inschrijven, maar dan zijn die op dit moment toch meestal al wel lang bekend, niet ?
Wie zijn die 2 IGM’s daar in Oostenrijk ? Georgy Timoshenko (1 - Ukraine 2572) en
Viesturs Meijers (3 - Letland 2496), ook geen wereldtoppers, maar ja ik begin tegenwoordig
al blij te zijn dat ik in een tornooi niet moet vrezen per ongeluk gepaard te zullen worden
tegen iemand met bijna 1000 punten meer!

Di 5 aug 08
Mensen die mij kennen weten dat ik behalve schaken ook veel tijd besteed aan mijn andere
hobby, astronomie. Vooral boeken lezen over kosmologie, vroeger nam ik ook wel deel aan
waarnemingen ’s nachts en ging dan op pad met de kameraden van Urania Hove, mannen met
grote, soms heel gesofisticeerde telescopen incl. elektronische zoekfuncties en elektrische
motoren. Ik heb zo’n telescoop nooit gekocht. En vermits ik sinds 3 jaar terug in de Oude
God woon zit ik hier midden in de lichtpollutie : schone nachten zijn voor goed voorbij. Maar
in Karinthië ligt dat compleet anders hoop ik : het eerste dat ik vandaag in mijn koffer begin
in te pakken is mijn 10x50 verrekijker en mijn sterrenkaart. Zo zullen het niet alleen
schaaksterren zijn die ik op zo’n tornooi gadesla !
Ik heb vandaag de Organisatie gemaild, en gevraagd op wat voor hoogte zij daar zitten. En
dus welke temperaturen er bij hen in Augustus verwacht worden, 10° - 20° - 30° ? Antwoord
vandaag ontvangen : Hochsommer derzeit 33°C, Höhe 550 m, Wettervorhersage für nächste
Woche heiss. Als je wil winnen van een grootmeester is het belangrijk om daar niet in een
pelsen frak te zitten zweten, maar eerder losjes in de pols, en als het moet in korte broek die
witte Dd2 door te tikken naar Dh6.
Do 7 aug 08
Vandaag om half zes thuis vertrokken.
In de check-in hall van terminal 2, Köln Bonn Flughafen lag een man op de grond, vijf
politiemensen hielden er discreet een zeildoek rond, en overal dreef bloed, het leek me een
waarachtige aanslag of moordpoging. Maar het was een ongeval, werd ons gezegd.
De hotelier, beste vriend van de organisator van het schaaktornooi, had me geschreven dat ik
bij aankomst op het vliegveld van Klagenfurt door zijn vrouw zou worden opgehaald, voor
die 40 km naar Altschach. Na kennismaking vertelde ze mij dat ik bij hun weten van de 180
deelnemers de enige ben die “er kwam invliegen”. En ik ben vandaag ook nog de enige
schaakklant van het hotel, want dat tornooi begint pas zaterdagmiddag. Ze verwachten 40
schakers om te overnachten vanaf morgen.
De hotelier en zijn familie zijn Slovenen die hier hun leven, aan deze kant van de berg,
hebben opgebouwd, en je merkt het want Oostenrijkers zijn kraakproper en hier is het van de
veeg. Maar vriendelijk zijn ze dus als geen ander. Het hotel en de speelzaal hier wat verder
liggen zo’n 2 à 3 km boven het Faaker meer vandaan, en het is hier vandaag wel erg warm.
Tijdens de rit ben ik al gelijk met madame naar de supermarkt geweest, halve liters pils gaan
kopen, fruit en hapjes, voilà meer moet dat niet zijn.
Vanavond werd ik dan onverwacht uitgenodigd in de wel heel mooie landelijke tuin in hun
huis achter het hotel op een barbecue met hun kinderen en kleinkinderen die onderling door

mekaar Duits en Sloveens spraken, en toen bleek dat een der kinderen Peter Wrolich is, van
Gerolsteiner, een wielrenner (34) nog top-actief, en die nog niet zo lang geleden de
Scheldeprijs meereed. In 2002 won hij Rund um Köln, in 2004 ging Tom Boonen hem vooraf
in een spurt in de Tour. Verder waren de dochter en de schoondochter bloedmooi en eentje
had het amper 6 weken oude wicht gewoon aan de borst. Puur natuur in de pure natuur aan de
Sloveense berg. Ik begin te beseffen dat ik moet gaan beslissen wat ik hier ga doen in mijn
vrije tijd : ik kwam hier om te schaken, maar er zijn gelukkig nog andere dingen in het leven.
Na mijn twee zwarte partijtjes tegen Richard Nyberg eergisteren in de club verwacht ik toch
wel deze week nog eens een schotse opening, dus keek ik eens wat er gebeurt na : 4.., Lc5
5.Le3 Df6 6.c3 Pe7 en dan normaal met 7.Lc4 en 8.0-0
Maar ook 7.Dd2 en 8.Pb5 is mogelijk, en toen zag ik dat Tony Miles in Cappelle La Grande
1994 wel won na 8..d5 maar dat het in feite een remise had moeten zijn. En ook het Schots
gambiet met 4.Lc4, Pf6 moet ik vanavond of morgen nog eens nakijken. Hier kunnen 5.e5 of
5.0-0 of 5.Pxd4 Het leven van een niet-Schotse schaakamateur op vakantie valt niet te
onderschatten.
Vijf minuten ben ik vannacht de bergweg van het hotel omhoog gewandeld, in opperste
verbazing over het aanschouwen van een bij ons nooit meer te genieten nachthemel, toen er
een auto aankwam, eerst met gewone lichten dan met de volle phare, en vertragend. Ik denk
oh jeetje ik word toch niet overvallen ? als plots na aankomst vlak voor mij een stem vraagt
“was machen Sie denn da ?”
Ik besefte dat het de politie was :
“Ich ? Ich schaue mich die Sterne an”
„Ah ja ? und was halten Sie da ?“
Toen werd het even moeilijk. Ik besefte onmiddellijk dat ik het Duitse woord voor
verrekijker niet kende, en dat als ik zou gezegd hebben “FERNSEHEN”, ik waarschijnlijk
geboeid naar Wenen zou zijn afgevoerd. Dus repliceerde ik redelijk kalm, in het engels :
“These ? These are binoculars”.
“Bitte ?” en dat was dan dik 1-1 natuurlijk want nu kende hij op zijn beurt dit woord niet.
Na inspectie van het verdachte voorwerp, moest ik nog zeggen waar ik verbleef : “Da unten,
im Hotel” waarna na enig tevreden geknor de vrijheid mij verder lonkte, waarop ik dan toch
maar veiligheidshalve rechtsomkeer maakte en liever naar mijn laptop greep, ter innige troost.
Als ik al die vermoeienissen en avonturen van vandaag herbeleef, heb ik al zin om morgen
gewoon helemaal niet buiten te komen. Het slot er op, en dat Karinthische bier uittesten !

Vr 8 aug 08
Ik heb een grote antieke kamer plus badkamer zonder televisie, zonder radio, ik heb hier geen
internet, en er zijn geen kranten. Dat moet 35 jaar of langer geleden zijn dat ik ongewild zo
wereldvreemd ging, en is waarschijnlijk een van de redenen waarom het hier goedkoop is. Ik
heb wel zin in vakantie, en via die weg ook wel naar enige onthechting, maar ze moeten nu
ook niet overdrijven. Godzijdank heb ik mijn laptop met mijn schaakprogramma’s, en een
nieuw boek over kosmologie van Michio Kaku “Parallel Worlds”.
Vanochtend toch maar eens een kijkje gaan nemen in de tornooizaal. Het Kulturhaus ligt hier
nog geen 500 m vandaan, een flinke Willem Tell boogscheut, maar dat was in Zwitserland,
geloof ik. Toegegeven, mooi complex. Alles stond al klaar, voor maximum 200 schakers.
Heb tien minuutjes met de organisator gepraat, zijn 24e editie !!, en ik denk dat de condities
goed zijn. Nog net genoeg plaats voor iedereen, net voldoende licht, de luchtconditie en de

temperatuur binnen moeten nog blijken als de zaal vol is, na een paar uur. Het
inschrijvingsgeld ? 30 euro voor 60 plussers. En dan nu nog enkel de juiste zetten vinden !
Voor het tornooi begint wil ik gedeelten van mijn openingsrepertorium nog eens opfrissen.
Vandaag bekeken : voor zwart : Loperspel – Italiaans – Catalaans
Voor wit : Diverse Slavische openingen – en tenslotte 1.c4 systemen van het type A18/A19.
Er komen nog dagen voor de rest.
Za 9 aug 08
De eerste, en bijna steeds overbodige ronde, hoeveel procent van de mindere elo’s zullen het
verlies kunnen vermijden vandaag ?
Antwoord circa 10%.
Ik was daar niet bij, maar het scheelde misschien ergens niet veel :
Erich Scholvin 2100 – CD 1664 (!)
Ik heb vanmiddag mijn registratie vervuld, en netjes 1772 ingeschreven bij de Elo. Niet dus,
op de paring sta ik met die rare 1664 – het zal me voor de rest van het tornooi worst wezen.
1.d4 d5 2.Pf3 Pf6 3.e3 e6 4.Ld3 c5 5.b3 Dag voorbereiding, begin er zelf maar aan.
..,Pc6 6.0-0 Ld7 7.Lb2 Tc8 8.a3 cxd 9.exd Db6 10.Pbd2 a6 11.Te1 Le7 12.b4 !? 0-0
13.Pb3 er zit een lange taaie verdediging aan te komen, de druk wordt groot ..,Tc7 14.Pc5
Pa7 15.c3 Lb5 16.Lc2 Tfc8 actief proberen te blijven 17.Pe5 Le8 18.Lc1 Pb5 19.Ld2
Da7 ! 20.a4 (70’) Pxc3 (84’)
Na een urenlange laveerverdediging krijg ik tegenkansen, en grijp ze, zelfs ten koste van een
pion –
21.LxP b6 22.Ld3 bxc 23.bxc Tb7 24.De2 T8b8 25.Lxa(97’) Tb3(93’) 26.Ld2 Pe4
27.Lb5 Tb2 28.Pf3 PxLd2 29.PxP Lf4 30.Ted1(110’) Lxd2(106’) 31.LxL Lc3 Dit
wordt nu wel erg spannend, ik had hier Dd3 verwacht, er kwam 32.Df3 Lxd4 33.TxL TxLe
34.Dc3 T8b8 35.Tc1(118’) T8b3(117’) 36.De1 Db8 Win ik hier niet ? 37.c6 Dc7
38.Txd Nee dus, opgave. 1-0 Zoals steeds in mijn verslagjes komt Fritz er niet bij te kijken,
het gaat hem niet om de analyse’s, maar om de eerste indrukken. Ik dacht dat ik hier toch een
goede prestatie geleverd had, met waarschijnlijk kansen op meer dan een nul.
En toen gebeurde er iets raar : de heer Scholvin stond recht, tekende zijn formulier, draaide
zich om en wandelde weg, na 4 uren schaken. Deze sch*ft van middelbare leeftijd waarvan ik
vermoed dat hij Duitstalig is maar waarvan ik dus niet weet of hij Duits of Oostenrijks of
Sudetenduits of Pruisisch is, of voor mijn part nog uit Namibië, de Oekraïne of Roemenië is
teruggekeerd, bestond het dus om mij in mijn misère achter te laten zonder boe of ba, zonder
woord of enige hoofdknik of enig teken van afscheid. Deze ******* *******, dit ********,
deze ******** ******** ******** heeft nochtans één ding over het hoofd gezien : dit
artikel, en dat het lekker openbaar gemaakt wordt, al is het dan “maar” op de website van een
zelfs niet eens zo hele grote schaakkring ergens in het verre België in een taal die deze
Götheparodie zelfs niet verstaat. Daarmee mijn frustratie wegschrijvend zie je nog maar eens
dat Skog mij niet nodig heeft, maar ik Skog wel. Dank u wel Skog.
Tja, ik ben bang dat dit al een betere partij voor mij wordt in dit tornooi, die je dan toch met
verlies moet afsluiten, en dan wordt het stilaan afwachten wat de rest brengt – morgen twee
partijen, te beginnen om 0900h.
Aan het bord naast mij zat Pia Van Rossum, uit Utrecht, mijn “buurvrouw” met 1660 elo. Een
mollige, bijzonder ronde, nog vrij jonge vrouw die je van kilometers ver ziet aankomen. Heur
haar is niet oranje, maar vuurrood, echt de kleur van ketchup, maar dan glanzend, nog nooit

gezien. Ik weet zeker dat ik morgen mijn zonnebril opzet in de tornooizaal, want ze zit
natuurlijk opnieuw vlak schuin over me, het kan natuurlijk ook zijn dat de vuurtoren van Wijk
aan Zee deze periode wegens technische problemen tien dagen buiten gebruik is.
Ik zag op het uitslagenbord dat IGM Meijers’ naam doorstreept was ! Dan heb je twee
grootmeesters, en dan valt er al eentje weg ! Die had zeker het welkom bulletin gelezen,
daarin stond dat ze er hier vooral proberen een gezellig vakantietornooi van te maken, en niets
willen betalen aan grootmeesters !!
Een troep jongedames heeft een initiatief genomen met een T-shirtje waarop gedrukt staat aan
de rugzijde “Sex up your chess” bitchchess.com. Jaja, in het jodelend-katolieke Oostenrijk !
Sommigen van hen nemen dit wel heel erg letterlijk. Het is wel zomer buiten, en nogal warm,
maar van een of twee collega tornooischaaksters onder hen moet ik hopen dat ik niet tegen
hen gepaard zal worden, niet morgen en geen enkele dag nadien. Vermoedelijk zijn hun minitopjes nog afkomstig van de Miljardair of van de Crazy Horse, en je hebt daar verder nog
bijzonder weinig verbeeldingskracht bij nodig. Als je dan zwart heb en je concentratie moet
behouden op wat zich op de 7e en 8e rij afspeelt is er geen probleem. ’t Is maar dat je aan de
overkant komt, bijv. met Lc7xh2 +, dat de problemen echt voor goed beginnen. Misschien
zou het wel eens kunnen dat je dan door je vlag gaat, maar dat is dan wel een terechte prijs
voor een niet alledaagse ervaring, en waar zelfs ik weeral mee zou kunnen leven.
Ik at vanavond in een nogal sjieke tent, Italiaans van eigenaars en een deel van het publiek me
dunkt. Maar geen haar op iemands hoofd dat er aan dacht om Italiaans tegen mij te gaan
praten, dat zie je natuurlijk zo : deze rood aangelopen mijnheer van 100kg + is geen Italiaan,
en zeker vandaag niet na een wandeling van twee en half uur in de brandende zon gevolgd
door mijn ervaringen met de heer Scholvin. Schol, du vin ! Tijdens het eten hoorde ik op een
radio (of op een voor mij niet zichtbare TV ?) de commentator van een voetbalmatch. Het
deed me vreselijk hard nostalgisch denken aan die film van Fassbinder met Natascha Kinsky
(vergis ik mij ergens ?) waarin de hele reportage van de WK finale Duitsland-Hongarije, Bern
1954 op de achtergrond te horen is in een adembenemend beklemmend meesterwerk.
Zo 10 aug 08
Juicht ende jubelt, dochters van Sion, juicht ende weest verblijd, want ik heb vandaag op deze
zonovergoten zondagochtend in dit prille seizoen al gekund wat ik vorig jaar op 16 keer
slechts één keer in het hele seizoen voor mekaar kreeg : winnen van een hogere geklasseerde,
een scalp. Nochtans begon de openingsfase rampzalig vond ik, waar ik die pion verloor met
wit in de Cambridge Springs, nota bene een opening die ik tot nu toe dikwijls zelf met zwart
speelde.
CD (1664) – Robert Thier, Wien (1927)
1.c4 e6 2.Pc3 d5 3.d4 Pf6 4.Pf3 c6 5.Lg5 Pbd7 6.e3 Da5 7.Lf4? Pe4 8.Dc2?(20’) Lb4
9.Pd2(26’) Pxc3 10.bxc Lxc 11.Tc1 Lb4 Beter ware m.i. een grote ruil op d2 en voort
spelen met een pion meer. 12.Ld3 Pf6 Die wil ruilen op c4 en dan Pe4, dus 13.Ke2!? Hier
verzonk de heer Thier in diep gepeins, wel 23’ lang, waarschijnlijk beseffend dat hij een
ontwikkelingsachterstand had opgelopen, om dan voort te zetten met een …verkeerd plan
13..,Ph5 14.Le5 f6? (Beter ware LxP+) 15.Pb3 Dd8 16.Lg3 en nu heb ik duidelijk
compensatie voor die pion, ik verwacht niet dat hij nu mijn torenlijn gaat openen. 16..,PxL?!
17.hxg f5 18.g4 g6 19.gxf exf 20.cxd (20.g4 Dg5 21.gxf Dg4+ 22.Kf1 Lxf =) cxd ? (Ik
had alleen maar 20..,Dxd 21.g4 verwacht) Vanaf nu wordt het een wit feest. 21.Dc7 DxD
(..,De7 22.DxL+ TxD 23.TxT+ Kf7 24.TxT +/- of 21..,Ld7? 22.De5+) 22.TxD Le7 23.T1c1

Kd8 24.Pa5 Tb8 25.Lb5! Lf6 (wit dreigt te nemen op b7 met het paard, en nu verdedigt
zwart de toren h8 met zijn loper f6) Zwart heeft nog 7’, ik nog 37’. 26.Pxb7+ TxP 27.TxL
Ke7 28.T1c7+ Zijn enige actieve stuk moet weg, beter dan te ruilen op h8 ..,TxT 29.TxT+
Kd6 30.Td7+ Ke6 31.Txa7(100’) h6 (117’, niet Tc8 wegens Ld7+) 32.a4 Le7 33.a5 Tb8
34.Lc6 Tb2+ 35.Kf3 Ta2 36.Lxd5+ KxL 37.TxLe Kd6 (niet Txa wegens Te5+) 38.Tg7
Txa 39.Txg+ Ke7 40.Txh Kf7 41.Tc6 opgave. De ontwikkelingsachterstand werd hem
fataal.
(Commentaar zonder Fritz)
Deze mens was tenminste wel beleefd, zelfs meer dan dat :
- “Gut gespielt ”
- “Danke”.
Vanavond om 19:00h de tweede partij van de dag gespeeld :
Albert Legat 2001 – CD 1664
1.Pf3 d5 2.d4 Pf6 3.Lf4 e6 4.e3 c5 5.c3 Db6 6.Dc2 Pc6 7.Pbd2 Ld7 8.Db3 c4 9.Db3
c4 9.Dc2 Tc8 10.h3(11’) Le7(11’) alles zeer snel. 11.Le2 0-0 12.0-0 a5 13.Pe5 Le8
14.Lg5 a4 15.LxP(17’)?-LxL hier had wit f4 moeten spelen met aanvalskansen 16.f4 PxP
17.fxP Lxe! 18.dxe Dxe+ 19.Tf2 Dxe5 20.Pf3 De3 21.Te1 Dh6 22.Ld1 b5 23.a3 Tc7
24.Pd4 =Ld7 Remise.
Ik denk dat ik een tikkeltje zou kunnen beter staan maar voor vandaag vond ik het welletjes
met 1,5 op 2. Nadien met die vriendelijke oude heer wat geblitzt, en dan terug naar het hotel.
Daar zat ik in het donker bier te drinken op het terras met een aantal lokale dorpsbewoners,
komt daar plotseling een man aan, groot en sterk als Hercules, Erik Van Hemelrijck of Anton
Geesink, die de omzittenden een hand geeft, mij ook, en me vraagt “Hoe gaat het ? Ik ken jou
al 4 dagen !” Ik : “?!x*schr”um§pf!!?*” Ja grinnikt hij, ik was donderdag die politieman in
de patrouillewagen !!! Waarna we nog heerlijk hebben zitten nalachen. En waarna ik
vervolgens mijn FERNGLAS ben gaan halen en nog een heerlijk half uurtje heb nagenoten
van een prachtig uitbundige, bij ons grotendeels verloren gegane sterrenhemel, zonder door
iets of iemand gestoord te worden.
Ma 11 aug 08
Op een 12 km van bij ons ligt het stadje Villach, en daar ben ik vanochtend naar toe geweest,
ik kon meerijden met de hotelier. Het eerste wat ik mij daar kocht was een krant, want
vegeteren in Altschach is misschien wel romantisch, maar aan alles komt een eind. Las ik de
berichtgeving over Georgië, ik wist nog van niets. Tja, altijd opnieuw die futiliteit waar wij
mee bezig zijn, het pionnetje op a3 of op a4, terwijl de grote dingen des levens rondom ons
gewoon hun gang blijven gaan in oorlog, honger en dood. Maar de schrijver hij schrijve voort
en de schaker hij schake voort.
Villach bezocht, daar twee uur rondgekuierd en rond de middag teruggekomen met de trein,
tot in Faak, en nog een uur te voet in de hitte, de berg op.
Ik moest nog even denken aan die scène gisteren in het donker op het terras, waarbij een
gemütlicher inboorling van 72 jaar mij toevertrouwde : wij, Kärntner, komen het best overeen
met de Steyer (dat zijn die van Steiermarken), de Tiroler die zijn keihard, als een rots (hart
wie Fels), en de Salzburger hun rechterhand ligt met de handpalm naar onderen onder hun
neus als een moustache, zo’n eigendunk !
Al een geluk dat ze die arm daar niet naar rechts wegzwaaien !! Want der Landeshauptmann
Jörg Haider, hier in Kärnten, een aantal jaren geleden hot in de Vlaamse pers, en naar ik

vermoed binnen zonder bellen bij Filip De Winter, is nog altijd in business las ik vandaag.
Het is hier nog altijd een beetje zijn speeltuin, een rechts Karinthië in een zich voor de rest
centrumlinks oriënterend Oostenrijk, dat was nieuws voor mij, en als ik het een beetje begrijp
hebben die Bundesländer hier toch nogal wel wat autonomie. Kieskoorts heerst in de kranten,
want heel binnenkort zouden er hier verkiezingen moeten plaatsvinden.
Deze namiddag via de hotelier zijn privé woning en zijn computer, en mijn computer en
beiden onze geheugen stick, en geen van de twee die iets fatsoenlijk van computers kent, er
uiteindelijk toch in geslaagd om deze tekstjes naar de skog door te mailen ! Gelukt !
4e partij
CD – Manfred Isopp (2005)
1.c4 Pf6 2.Pc3 g6 3.d4 Lg7 4.e4 d6 5.f3 0-0 6.Le3 e5 7.Dd2 Pc6 8.Pge2 a6 9.d5
Normaal zou Pge2 via 9.Pc1 moeten kunnen worden rondgespeeld, maar ik vermoed dat dit
enkel zo is als het zwarte paard op d7 staat en niet op c6. Nu wilde ik dat niet omdat dan op
d4 genomen wordt met verdwijnen van mijn zwarteveldenloper.
Pe7 10.g4(6’) Tb8(18’)
Hier besloot ik om geen remise aan te bieden door middel van 11.La7 Ta8 12.Le3 Het punt
is natuurlijk dat er een verschil is tussen een individueel tornooi, en een ploegentornooi. Als
ik dit in Interclub voor heb, en ik speel tegen een zwaardere tegenstrever, en de ploeg kan het
halfje goed gebruiken, dan stel ik op die manier remise voor. Daaruit blijkt dus dat schaken
wel degelijk echt een ploegsport kan en moet zijn. Maar ik kom hier niet naar Oostenrijk
gevlogen om individueel na 10 zetten remises aan te bieden !
11.Pg3 c6 12.0-0-0 Tijdens de partij voelde ik me niet zo gelukkig met deze keuze, ik had de
hele tijd het gevoel dat ik twee verschillende systemen door mekaar haalde. Ik ga wel met de
koning in de tocht staan.
12…,cxd 13.exd b5 14.b3 bxc 15.Lxc(25’) Da5(43’) Niet zijn beste dacht ik, hier staat hij
zijn a-pion in de weg die hij als breekijzer nodig heeft. Pd7 of a5 leken me sterker.
16.h4 Ld7 17.g5 Pe8 18.Pb1 ? Niet consequent, je dacht daarstraks zelf dat Da5 niet zijn
beste was en nu jaag je zijn dame terug weg, a6 de vrije baan gevend, plus dat ondertussen
Ld7 mee komt kijken. 18..,Dc7 19.Pc3 Lb5 20.Dd3 (76’ 20.LxL axL 21.b4 -+)
..,Da5(75’) 21.Ld2 Da3+ 22.Kc2 Pc7 23.Lc1 (PxL, e4) Da5 24.Pe4 ?
Tot nu toe dacht ik van het nogal redelijk overeind gehouden te hebben. De paardzet is een
investering in een toekomstig matbeeld : Pe4-Pf6+ruil, nemen op f6, dame naar d2 of e3, naar
h6 en mat op g7, ofwel nog met h5, de zaak openbreken en mat. Dit type Sämisch heeft een
vrij eenvoudig concept : je opent met het klaarzetten van een witte koningsaanval, keept
ondertussen op de damevleugel de zwarte aanval, ruilt als het kan voldoende af, en op het
einde beslis je winnend met een mataanval. Er is één grote voorwaarde aan verbonden : je
moet het wel correct verdedigen op de damevleugel natuurlijk. Zolang ik zetten zal spelen als
24.Pe4, en daarbij het gouden veld f5 met aansluitend veld e4 aan het zwarte paard overlaat
zal ik altijd een knoeier van een amateur blijven en dit soort stellingen blijven verliezen.
24..,Pf5 25.Pf6+ LxP 26.gxf Tfc8 27.Tdg1 Pd4 28.Kd1 LxL 29.bxc Pcb5 30.Pe4(105’)
Da4+(110’) 31.Ke1 Txc 32.Ld2 Pxf+ 33.Kf2 Pxd2 34.PxP Tf4+ 0-1
Zoals steeds commentaar zonder Fritz. Dit type stellingen is zo ingewikkeld dat ik me er van
bewust ben dat de machine wel heel veel varianten zal tonen waar ik tijdens de partij nog zelfs
niet naar gekeken heb.

Na de partij stond ik met mijn tegenstrever en zijn kameraden bier te drinken in de bar, ik
kende dit groepje Oostenrijkers nog van mijn tornooi van vorig jaar in Lienz. Eentje vroeg
me hoe het komt dat ik nu nog maar zo weinig elo heb. Ik vertelde hen het verhaal, en ook
dat Antwerpen (Pascal) me vandaag een sms gestuurd had waarop bevestigd werd dat ik
officieel nog altijd geen Fide-elo heb, waarop ze me zegden dat ik dit nooit zo mocht laten en
de tornooileiding moest verwittigen. Wat ik dan gisterenavond ook nog gedaan heb, het
maakt me verder weinig uit. Benieuwd wat er nu gaat gebeuren.
Ik vind dat hier relatief weinig jeugd rondloopt, ik schat iets van een 10 procent. Het zou me
interesseren om dat eens na te gaan in het tornooi van Brasschaat, bij een bezoekje volgende
week, ik heb de indruk dat de jeugdschaak bij ons veel meer in de lift zit dan hier, maar dat is
misschien ook niet echt een verrassing.
Di 12 aug 08
Ik heb voor het eerst sinds zaterdag de moed gehad om mijn eerste partij van dit tornooi op
Fritz eens na te spelen. Ik begrijp nu beter mijn woede en frustratie (=schaamte) onmiddellijk
na de partij : tegen deze mijnheer met 2100 geeft de machine me op zet 31, met zwart nota
bene een plusscore van 2,66 ! Dan moet je dat gewoon afmaken met 31..,La5. Plus dat je dan
nog eindigt met die blunder in tijdnood 38..,Dc7 ?? Héél rap afsluiten, dat ding. En nee, 3 x
diep ademhalen en die laptop niet door het venster weggooien.
Vanavond heb ik zwart. Vanmiddag nagekeken Spaans C68/69, C84 en C95.
Ik schreef eerder al eens over het gebrek aan technologie (ik spreek zelfs niet over hi-tech) in
mijn kamer. Er is zelfs geen koelkast ! Dus gebruik ik vers lavabowater om een fles bier in te
leggen, voor ik er van drink. Niet erg modern, maar het werkt. Een ander probleem is dat ik
hier geen auto heb, waarschijnlijk als enige in een straal van 10 kilometer : er is hier in
Latschach geen enkele winkel, niet voor chips, nootjes, melk, chocolade, bier, voor niks. Er
staan hier volgens mij toch een paar honderd huizen en vakantiewoningen, alle voorraad
wordt beneden gehaald in Faak, of elders.
Ik vernam vandaag dat er een soort belbus systeem zou bestaan. Gelukkig kon ik vanochtend
voor de hele tweede helft van mijn vakantie uitgebreid boodschappen doen, samen met de
hotelier die ook ging winkelen, in diens auto, ik moet stilaan gaan overwegen om Herr
Wrolich eens een Nieuwjaarskaart te gaan sturen dit jaar. Bleek bij de kassa dat ik mijn geld
vergeten had en moest de brave man mij nog uit de nood helpen ! “Am Schachbrett du hättest
verloren !” lachte hij. Wat ben ik soms een stom kieken zonder kop.
5e partij.
Robert Spitzl (1911) – CD (1664)
Voor de partijen begonnen kwam de scheidsrechter mij nieuws brengen : ik heb geen Fide
elo, maar wel Oostenrijkse Elo !! Dat komt omdat ik de laatste tijd een tornooi in Aschach
heb gespeeld, en een in Lienz, en dat is meer dan 10 partijen en dan krijg je elo ! Een Duitser
aan wie ik het vanavond vertelde bromde iets van “ik heb al 20 tornooien gespeeld in
Oostenrijk, maar ik heb zeker weten zo geen elo’s”. Hoe dan ook, raadsel opgelost, en dus
blijkt dat ik het er de vorige keren niet zo denderend heb van af gebracht. Schaaktechnisch
heb ik nu 2 nationaliteiten ! Heb ik dan in elk land waar ik tornooien heb gespeeld een
verschillend elocijfer ? Beetje belachelijk, feitelijk. Rap afschaffen die rommel, en iedereen
één enkele Fide-rating.

1.d4 d5 2.Pf3 oh nee toch weer niet van dat ? Waartoe dienen al mijn voorbereidingen
eigenlijk ? Die witspelers openen de laatste jaren alleen nog maar Londen systemen en
Colle’s ! Wat is er aan de hand met 1.e4 ? ..,Pf6 3.e3 e6 4.Ld3 jawel hoor, ..,c5 5.c3 Ik
bekeek mijn tegenstrever alsof ik het in Wenen hoorde donderen, wat moet ik nu met zo’n
stellingen, behalve mij ergeren, wat al niet goed is voor bloeddruk en spelinzicht. ..,Pc6
6.Pbd2 cxd 7.cxd Ld7 8.a3 Db6 9.0-0 Le7 10.Db3(6’) DxD(17’) 11.PxD b6 12.Ld2 0-0
13.Tfc1 Pe4 14.Le1 Pd6 15.Tc2(12’!) Tac8(51’) 16.T1c1 Pb8 17.TxT TxT 18.TxT LxT
19.Lb4 en dat heeft dan 250 punten meer als ik ! ..,a5 20.LxP(22’) LxL(56’) 21.Lb5 f6
22.Pc1 Kf7 23.Pd3 La6 Toen hoorde ik mevrouw Spitzl aan mijn tegenstander vragen
“gaan we dan dadelijk stukje eten, schat ?” 24.=LxL, remisevoorstel. Ik denk gij kunt de
boom in, klopt gij maar op uw Habsburgse kin. 24..,PxL 25.Pfe1(29’) e5(74’) 26.Pc2 Ke6
27.g4 g5 28.Pc1 Kd7 29.Pa2 Kc6 30.h3(39’) Kb5(95’) 31.b3 e4 32.a4 Kc6 33.Kf1
=Pc7 Toen vond ik het welletjes, remise mijnerzijds, geaccepteerd.
Toch voel ik me niet volledig gelukkig met die remise en had ik het misschien toch maar beter
tot op het bot moeten doorzetten, op zoek naar dat ene tempo dat de winst moet brengen. Zal
het morgen eens rustig moeten nakijken.
Wo 13 aug 08
Ik heb het eens nagespeeld in de machine, triestig verhaal, van wit die niet beter wilde, en
zwart die niet beter kon. Rap vergeten deze partij.
Af en toe gebeurt het tijdens een schaakpartij dat er hardnekkig een melodie in mijn hoofd
rondwaart. Dikwijls is dat een aria uit de belcanto, of een Lied van Brahms of Richard
Strauss. Gisteren echter spookte het tijdens de match in mijn hoofd van :
Klein klein kleutertje, wat doet gij in mijn hof ?
Ge plukt er alle bloemkes uit en maakt het veel te grof !
Mamaatje die zal kijven, papaatje die zal slaan !
Klein klein kleutertje, wees nu maar flink voortaan !
Werk aan ? Rijp voor nazicht. Ik weet zelfs niet eens zeker of de tekst wel correct is.
Niet moeilijk dat ik op de 30e zet 95’ verbruikt had, en mijn tegenstrever slechts 39 !
Ik wilde graag eens naar Ljubljana, de hoofdstad van Slovenië, 100 km hier vandaan, gewoon
daar wat rondkijken en wandelen. Als je de auto bij hebt, rij je daar gewoon naar toe. Maar
van hieruit is er slechts een trein, en moet ik om 06.40h in Faak Station zijn. Te voet hier
boven om 6h vertrekken. Het zal dan wel voor een andere keer zijn.
Vanochtend rustte ik na een berg- en boswandeling van bijna 2 uur, bij de kerk op een bank
op het kerkhof, heel mooi aangelegd, heel proper, heel rustig natuurlijk met een koninklijk
uitzicht op de Sloveense bergen hier vlakbij aan de zuidkant. Wat opvalt is het groot aantal
Sloveense namen, zelfs pastoors van Latschach, of Loçah zoals zij het blijkbaar schrijven, met
Sloveense afscheidsteksten. En ook veel joodse namen waaronder tragi-komische zoals
Warum, of Wucherer. Er is daar vlakbij aan het plein voor het Gasthof zur Post een kapel met
de namen van slachtoffers van de oorlog 1914-1920 !
Wij staan er niet bij stil, maar als bij ons de oorlog voorbij was op 11 november 1918, dan
was dat in Duitsland nog lang niet het geval, want daar begon nog gedurende anderhalf jaar
een burgeroorlog, daarover heb ik onlangs nog een interessant boek gelezen. En hier
beneden, waar de Habsburg dynastie uiteenviel, hebben ze blijkbaar doorgevochten tot in
1920 ! Maar wie tegen wie ? Dat moet ik eens nakijken, ook hierover moet ik eens een boek

opdiepen. In Villach stond een dergelijk gedenkteken, ter ere van de gevallenen voor het
“Deutschtum”, ja, dat is natuurlijk erg nationalistisch, zoals dat wel dikwijls in kerkhoven of
gedenktekens te bespeuren valt, een gedenkteken ter herinnering aan de 1e wereldoorlog,
opnieuw 1914-1920.
Nota bene : over 1939-1945 vond ik nergens iets terug.
Het is hier een grensstreek, de geschiedenissen van dergelijke regio’s hebben me steeds
uitermate geïnteresseerd, misschien omdat wij zelf op een grens van Germaans en Romaans
leven, ik kan me inbeelden dat Amerikanen of Australiërs dat gevoel niet hebben. Dikwijls
werd de geschiedenis in grensstreken beslist, ver weg van de hoofdsteden-van-het-grotegelijk. Daarom was een film als “der Blechtrommel” of een boek van Günther Grass zo
intrigerend, die volksverhuizingen, dat ongelooflijke ingrijpen in streken en gebieden. Een
enorm gebied als Pruisen werd volledig ontruimd, elke woning ingenomen door Slavisch
sprekende mensen, elk Duits woord, elke Duitse straatnaam, maar ook binnen in elk huis, elke
verwijzing naar een eeuwenoude Duitse geschiedenis werd massaal, vakkundig en
systematisch verwijderd alsof ze nooit had bestaan. Welke niet-Duitser weet nog dat
Bratislava Brunn heette, en Lwow Lemberg ? Het zou me verbazen moesten jonge Duitsers
het zelfs nog weten. Onlangs las ik een boek over de geschiedenis van de etnische
minderheden in elk Balkanland, het grensprobleem wordt dan een intern probleem, en wordt
daar sinds tientallen, honderden jaren, bijna meestal op dezelfde wijze door de meerderheid
van dat moment op een even centralistische zij het misschien iets minder drastische manier
onder handen genomen.
Tussen kerkhof en hotel kwam ik IGM Timoschenko tegen, die wandelt hier ook alleen maar
wat rond, een paar foto’s nemend, en we praatten enkele minuutjes met elkaar, in het Engels.
Toen ik gisterenavond nogal redelijk vroeg gedaan had heb ik zijn partij gedurende een uur
gadegeslagen. Het was een juweeltje dat evolueerde naar een stelling van paard en 5 pionnen
tegen toren en 3 pionnen, maar om half twaalf verliet ik de speelzaal naar huis. Hij won dat
blijkbaar, heeft de perfecte 5 op 5, en speelt vandaag met zwart tegen IM Willy Hendriks. Die
laatste heeft een flinke oogzenuwtik, maar in hoeverre dat voor hemzelf lastig is, of eerder
voor zijn tegenstrevers, heb ik hem niet gevraagd ! Op bord 2 treedt FM Richard Vedder aan
het werk, Holland mee bovenaan, voorlopig.
Vanavond heb ik wit. Nagezien :
Cambridge Springs (!) D52
Nimzo-Indisch E42-44-45-46.
Engels A32 +33 – B41 – E20+38.
6e partij
CD (1664) – Gerhard Reichenbacher (D-1899)
1.c4 Als ik dan geen 2.d4 maar wel 2.Pc3 speel krijg ik lekker geen Benoni of Blumenfeld
(Wolga) gambiet tegen, een favoriet wapen van sterke, meestal jongere zwartspelers ..,c5
2.Pc3 g6 3.Pf3 Lg7 4.e3 Pc6 5.d4 d6 Dit is niet het Engels wat ik deze namiddag had
bekeken, maar soit, dat hoeft natuurlijk niet, dat kan ook soms echt zelden. 6.d5 Pe5 7.Le2
Pf6 8.PxP dxP 9.e4 0-0 10.0-0(17’) a6(31’) 11.Kh1 Ld7 12.f4 Pe8 13.a4 Pd6 14.Ld3
tegen f7-f5 gericht en wel in steun van een f4-f5. Mijn opponent dacht nu wel 25’ na, en
slechts 5’ voor zijn zet besefte ik dat hij b7-b5 van plan was, terwijl ik heel de tijd naar zetten
van zijn e of f pion had zitten kijken.
14..,b5 Goed gespeeld vond ik. Dit vind ik nu wel heel interessant.

(15.axb axb 16.TxT DxT -+ ; 15.De2 b4 -+)
15.fxe !(58’) Lxe(80’) 16.Lh6 met als belangrijkste bedoeling de torens op mijn onderste rij
te verbinden zodat zwart niet de a-lijn in handen krijgt.
16…,Lg7 ? Dit zou ik niet gespeeld hebben, ik zou Te8 gedaan hebben, een
koningsfianchetto zonder loper is meestal maar een kreupel beest. Bovendien ontdek ik nu
een petite combinaison, precies omdat die koning op g7 d’r een beetje ongelukkig bij staat :
17.LxL KxL 18.axb axb 19.Pxb ! LxP 20.cxb(67’) c4(91’) 21.TxT DxT 22.Lxc4 juist
zoals ik het na zwart’s 16e zet had berekend.
22.,Pxe4 23.Dd4+ Pf6
Nu wordt het harken voor de winst, en voorzichtig blijven !
24.De5 Dd8 25.Te1(87’) Dd6(96’) 26.DxD (niet Dxe7 Te8 opgave) 27. h3 Tc8 28.b3
Tc5 ? 29.b6 Pd7 30.b7(98’) Tc7(104’) 31.Lb5 Pb8?? 32.Lc6 opgave, maar ook 31..,Txb7
32.Lc6 Ta7 33.b4 lijkt een verloren zaak.
Zoals steeds: dit verhaal heeft nog geen Fritz gezien.
Geen gejubel deze keer, wel een tevreden gegrinnik omdat ik het gevoel had de hele partij
vanaf het begin onder een redelijke controle te hebben gehad en het goed te hebben
uitgespeeld. 2xwinst, twee remises en 2xverlies, dat had slechter gekund. Nog altijd spijtig
van die 1e partij denk ik dan, daar blijf je natuurlijk mee zitten. Nu nog zien wat dat laatste
derde van het tornooi gaat opleveren, maar mijn zelfvertrouwen is na vandaag dik in orde.
Een extra laatavondlijk pintje op de kamer moet kunnen, ik heb hier voor mijn doen heel
weinig tot bijna geen contact met de collega-schakers, en loop hier stilaan wat verloren zonder
radio, TV, of iemand om eens iets tegen te vertellen, en dat begint me stilaan de keel uit te
hangen. Zonder radio, TV of internet als alleenstaande vind ik best kunnen, maar dan voor
een korte periode van een paar dagen, niet zoals nu. Waarom heb ik maandag in Villach toch
geen radio gekocht ?? Toen was de kriebel nog niet zo erg. De collega’s in de andere kamers
zijn allen in groep of per koppel, die kaarten, praten of blitzen gezellig onder elkaar, die
hebben dat probleem niet.

Do 14 aug 08
Tijdens het begin van mijn partij van gisterenavond werd mijn aandacht nogal afgeleid door
wat er zich op het bord naast mij afspeelde. Daar speelde Herr Spitzl, mijn tegenstander van
de dag voordien, met zwart het wel heel raar vond ik :
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 d6 4.c3 Lg4 5.Db3 Pa5 6.Lxf7+ Ik kende het niet, en speel
mijn Italiaans zeker niet op die manier, het lijkt me verdacht voor zwart. ..,Ke7 7.Da4 KxL
8.DxP LxP De partij kabbelde voort, met een remiseaanbod van zwart dat geweigerd werd,
en uiteindelijk won wit laat op de avond toch nog.
De hotelier heeft me zo even een radio geleend tot zondag, het leven ziet er terug mooi uit !
Vandaag nagekeken :
Ponziani C 44
Koningsgambiet
7° partij
CD(1664) – Luigi Antonini (2003)
Ik had opnieuw wit !

C34

Ik zal het maar toegeven, deze Italiaan was voor mij te sterk. Met de rug tegen de muur, en
geen schijn van kans om overeind te blijven. Het was de eerste keer dit tornooi dat ik dat
gevoel had.
Er valt niet veel commentaar op te geven : verdedigen, verdedigen, verdedigen. En
ootmoedig toegeven dat hij de betere schaker is.
Dat schreef ik bij mijn terugkeer op de kamer.
Tot ik het onmiddellijk erna in de machine stak, omdat ik het verder ook niet wist. Blijkt dat
ik tot zet 27 in de verdediging de ganse partij volkomen gelijke tred met die man hield, zonder
dat ik dat besefte. Op zet 28 en 29, murw waarschijnlijk, komen de fouten, die fataal zijn.
Een waarheid als een koe : een lager geklasseerde die gelijke tred houdt ? Niets van
aantrekken, gewoon voort spelen, hij gaat uiteindelijk toch wel in de fout (voorwaarde : het
moet wel ingewikkeld zijn).
1.c4 e6 2.Pc3 d5 3.d4 Pf6 4.Pf3 Le7 5.Lg5 0-0 6.e3 Pbd7 7.cxd exd 8.Ld3 c6 9.0-0
Pe4 10.LxL(4’) DxL(11’) 11.Dc2 f5 12.Tac1 g5
Gambetto di donna a l’italiano !
13.Pd2 Tf6 14.Tfe1 Pb6 15.a4(35’) Le6(49’) 16.Pf3 Th6 17.Pe5 g4 18.g3 Pd7 19.f4
gxf 20.Pxf(75’) P7f6(65’) 21.Pe2 Tf8 22.Pf4 Tf7 23.Dg2 Tg7 24.Tc2 Lf7 25.Kf1(95’)
Lh5(84’) 26.Pe5 Lg4 27.Kg1 Pg5
Gelijk (Fritz)
28.PxLg4 ? fxPg Ik had alleen PxLg4 voorzien.
29.T1e2 ? Pf3+ 30.Kh1 Pxh2 31.DxP TxD+ 32.KxT Pe4 33.Pxd5 cxd5 34.Tc8+ Het
schaak der wrake. ..,Kf7 35.T2c2 Kf6 opgave.

Vr 15 aug 08
Dit was een interessant geval van psychologie, van perceptie vooral, hierover moet ik bij
gelegenheid eens met Daniel Sadkowski praten. Materieel stond het natuurlijk gelijk, en de
computer heeft nooit last van vermoeidheid. Zolang hij zetten kan blijven produceren die de
stelling technisch en materieel gelijk houden, is er voor hem geen vuiltje aan de lucht. Bij
schakers is het daarentegen als bij boksers : steeds opnieuw dat afbraakwerk met hoeken en
jabs, op lever en hoofd, tot je plots, vermoeid, die ene opening ongedekt laat waar doorheen
de uppercut komt. Volgens mijn database (400.000 partijen, niet de Megabase) is de zet
12..,g5 nieuw, met als waardering +0,47 voor wit en dus niet eens zo hoog ingeschat door de
machine.
De hele ..,g5 opzet ervoer ik achter het bord echter als een gevaarlijke bedreiging, en wilde of
moest elke keer opnieuw de zaak vanuit alle kanten bekijken om een aanvaardbare parerende
positie te vinden, omdat hij maar bleef komen, met steeds wisselende en nieuwe dreigingen,
en naar mijn aanvoelen gewoon erg goed speelde ! Wat zou er tenslotte gebeurd zijn als ik
niet 28.PxLg4 ? zou gespeeld hebben, m.a.w dat ik zou gezien hebben dat hij niet met het
paard terugslaat op g4 maar met de pion ? Geen flauw idee, ik heb het niet gezien, punt.
Er loopt hier een man rond deze week in de tornooizaal, ik geloof niet dat hij zelf speelt.
Maar hij staat daar altijd voorover gebukt het woord zeer indringend te richten tot een ventje
van een jaar of zeven, acht, waarvan ik aanneem dat het zijn zoon of kleinzoon is. Want ik
schat hem toch wel 45 jaar, en ik denk dat hij volgens mij naar eigen zeggen aan ‘coaching’
doet. Die kleine staat er onbeweeglijk bij, aanhoort met bleek dodelijk verschrikt gelaat de
gefluisterde tirade van die grote beer voor hem, die soms minuten duren kan. Ik heb soms

echt zin om die vent een oplawaai te geven, of bij de Jörg zijne Landessicherheitsdienst
aangifte te doen van kindermishandeling. Het is al boter aan de galg, die kleine bakt er verder
helemaal niets van, scheldoratorium en coaching of niet.
Vandaag heb ik zeker zwart. De 1e, de 4e en de 7e partij verloor ik. Die partijen werden
daarna telkens gevolgd door een 1,5 op 2. Nu ook ?
“Getuned” : London systeem (!) D02
Damepionspel – Colle (!) D05
Meraner C48+49
Moskou C43
Als ik 5.Lg5 tegen krijg, weet ik nog niet of ik voor het eerst Moskou zal spelen, ik voel me
er nog niet echt klaar voor. Een beetje psychologisch inschatten misschien ?
8e partij
Jakob Melcher (1907) – CD (1664)
1.e4 Na, bitte !
1..,e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd 4.Pxd Lc5 5.c3 Df6 6.Le3 Pge7 7.Pf5 LxL 8.PxL Dg6 9.f3
0-0 10.Lc4(11’) Pe5(15’) 11.Lb3 a5 12.Lc2
Ik zie daar problemen voor wit langs de grote zwarte diagonaal .....
..,Db6 13.Dc1 d6 14.b3 f5 Het ventje is agressief genoeg vandaag. 15.Pd5 PxP 16.exd
Ld7 17.Dd2 Tae8 18.Kd1 Pc4 ! 19.Dd4 (bxc Db2 -+) DxD 20.cxD(51’) Pe3(59’)
21.Kd2 PxL 22.KxP Te2+ 23.Kc3 Txg
Opdracht volbracht, naar huis brengen dat ding, ’t is misschien zelfs wat weinig, slechts dat
ene pionnetje voor al die moeite. Maar zijn andere pionnen zijn ook schroot. Ik wandel wat
rond, en zie dat ad valvas voor het eerst tussenstanden van de diverse bijklassementen zijn
gepubliceerd, bij de categorie 1600/1800 sta ik met mijn 3 op 7 verdorie derde van een
uitgebreide groep, op een halfje van een Mevr. Doktor ‘k weet niet wat (in Oostenrijk
plaveien ze de straten met Heer of Mevrouw Doktor) en denk helà, de verrassing van de
week, ik ga hier nog voor een categorieprijs !
24.Pd2 Te8 25.Tae1(55’) T8e2(65’) 26.TxT TxT 27.a4 Kf7 28.Kd3 Tg2 29.f4 b5
Hier wandel ik eens naar het bord van Frau Doktor, die net op dat moment opgeeft. Wel, wel,
wel …..
30.Tc1(60’) bxa(80’) 31.bxa Lxa 32.Txc+ Kf6 33.Pf3 (Ta7 Lb5+ Ke3 Te2 stukwinst)
Lb5+ 34.Kc3
Ik hou niet van een paard op g5 met een potentiële Tf7 en mat in de buurt , dus :
34..,h6
35.Pe5(78’) !!
..,Le8 (105’ dxP 36.dxe Kg6 37.d7 en ik moet toegeven, ik kon dit achter het bord,
vermoeid, echt niet meer verder berekenen maar ik wist wel dat de loper op b5 zich moest
geven voor pion d7, en ik zit daar met die stomme toren die nooit aan die d-lijn geraakt …, en
dus gaat die loper er tussen)
36.Pc4! Lf7 37.Pxd Lxd 38.Pe8! Vreselijk paard, die stomme schimmel. Op zet 18 was
mijn paard koning, maar op zet 38 is het zijn paard dat dood en verderf zaait. Ik heb nu nog
minder dan 5’ voor een beslissende beoordeling. Ik zie dat 38..,Ke6 39.Pxg+ Td6 40.Pe8
remise is.
Eh bien, dat is opnieuw het verschil tussen privé, en een ploegsport. Thuis ga ik voor die
remise, zeker weten, de ploeg heeft het waarschijnlijk nodig dat halfje, maar hier is ‘t goed
geweest, hij stond m.i.verloren en heeft zich er prachtig uit gered. Koppig echter als zo

dikwijls ga ik voor de winst, remise interesseert mij niet, punt uit, ik wil gewoon die eerste
plaats van mijn groep, dan loop ik nog liever het risico om te verliezen, so what.
En ik beslis, echt wel in tijdnood, om 38..,Kg6 te spelen, va banque.
39.Txg+ Kh5 40.Pf6+ Kh4 op zoek naar die h en f pionnen.
41.Th7! Matdreiging ! Heb ik even over het hoofd gezien. Dat te vinden na de 40e was voor
hem echt niet meer moeilijk. ..,Tg6 42.PxL
Tja, ik vind zelfs warempel nu nog altijd dat ik ongeluk heb gehad. Pech in de stelling. Dat
die loper daar knullig kan worden afgeklopt, bedoel ik. Dit was geen strategie, gewoon puur
geluk voor de tegenstrever. Dit wordt opnieuw een nul, voor de 4e keer al dit tornooi. Goede
schakers verliezen 1 à hooguit 2 keer per tornooi. Ik zal natuurlijk ook nooit kunnen schaken,
dit had ik uiteindelijk remise moeten maken, toch ? Nee, zelfs echt waar honderd keren
moeten winnen. Simpel. Maar leuke partijen achter het bord, die heb ik wel gehad, oh jee !!
Opgave na zet 52.
Partijcommentaar zonder Fritzbeoordeling, die heb ik hier zeker nu het minst van al nog
nodig, ik weet stilaan zelf wel wat er verkeerd gelopen is.
Keihard die business, na zo’n patat heel vroeg opstaan, alles wegzetten uit het hoofd, en om
0900h moet die 3e overwinning in gang gezet worden !
Za 16 aug 08
Na die onvoltooide tragische 8e symfonie van gisteren, vandaag de 9e van Beethoven ? Of
opnieuw van Kakafonie !?
9e partij (om 09:00h)
CD (1664) – Güenter Kaiser (1935)
1.c4 e5 Gisteren en vandaag openingen zoals ik ze graag heb, ik word er gelijk al wat
vrolijker van.
2.Pc3 Pf6 3.g3 d5 4.cxd Pxd 5.Lg2 c6 6.d3 Lb4 7.Ld2 PxP 8.bxc Ld6 9.Pf3 Pd7
10.0-0 0-0 11.e4 (11.Pg5 Pf6 12.Pe4 PxP 13.LxP f5 -+) Pf6 12.a4 Lc7 13.Dc2 =b5 ?
Het onvermijdelijke gebeurt, nog maar eens, je kan er je uurwerk op gelijk zetten, en of deze
mijnheer nu 271 elopunten meer heeft of niet, het speelt geen rol, je kan er van op aan : het
obligate remisevoorstel komt er aan. Ik moet moeite doen om mijn lach in te houden, en denk
moet jij nog ver rijden jongen vandaag, dan zal je wat later thuiskomen dan gehoopt, en ik
begin een kwartiertje na te denken terwijl ik al onmiddellijk beslist had om nooit van m’n
leven op dit voorstel in te gaan, maar vooral … de stelling te bestuderen, want ik vermoed dat
b5 nu niet bepaald een heel voorzichtige zet is, met mijn gapende loper vanuit g2 !
14.axb cxb 15.Tfb1
De zwartspeler, duidelijk geïrriteerd door mijn weigering zucht eens diep, en speelt dan à
tempo 15..,a6 ?? Schaak is overduidelijk ook een psychologisch spelletje !
16.Txb5 Ld7 17.T5b1 a5 18.d4 exd 19.cxd Tc8 20.Dd3(42’) g6(35’) ?? 21.Lg5 a4
22.Da6 (22.e5 Lf5 onduidelijk) ..,Le6 23.d5 eerst de loper op e6 aanpakken, pion e4 naar e5
kan dan nog altijd volgen. ..,Ta8 24.Dd3 Te8 ? (24..,Lxd 25.exd Dxd) 25.Dd4(56’)
Kg7(52’) 26.LxP+ DxD 27.DxD+ (27.dxL DxD 28.PxD Le5 lijkt onveiliger. Tegelijk is de
tekstzet een extra valstrik) ..,KxD 28.dxL Txe ? (fxe is de enige manier) 29.Pd4 Te8
30.e5+ Kg7 31.LxT opgave.
Eindresultaat +3 =2 -4

4 op 9 met 38,5 Buchholz.

Begonnen als 142 op 179
Geëindigd als 109, dat zijn toch lekker 33 man die ik ingehaald heb.
Gemiddelde tegenstand Fide elo 1965, alle 9 spelers tussen 1900 en 2100 ! Geen enkele
lagere elo, dichtste speler iemand met 1899, dat is nog altijd 235 punten, net zoals op het
einde van mijn reportage uit Lienz : als je het niet erg vindt om nooit iemand te ontmoeten
binnen de grens van 200 plus of 200 min, dan kan je meespelen. Maar, opnieuw, ik vind dit
ergens niet kunnen, en ik ben dan ook alleen maar hier naartoe gekomen omdat de streek
mooi is en omdat het zo goedkoop was. Maar nogmaals, voor mij vanaf volgend jaar : geen
Zwitserse tornooien meer !
Tijdens de Siegerehrung, precies om 16:30h op het moment dat Bolt de 100m wint in Peking
in een nieuw wereldrecord, roept de organisator mijn naam af : ik ben toch nog wel 3e
geworden zeker in mijn categorie 1600/1800, en krijg een beker aangereikt ! Je ziet maar :
alles is heel relatief, niet 91.000 aanwezigen applaudisseren, maar toch wel een kleine 91 !
Er hebben 32 jeugdspelers tot 18 jaar deelgenomen, dat is dan toch nog een pak meer dan ik
eerst dacht. 60 plussers waren er 29, en het was voor het eerst in 24 jaar dat er meer jeugd
was dan ouderen, en daar waren ze in Altschach best fier over.
Altschach heeft in tegenstelling met praktisch alle andere tornooien geen gedeelde prijzen.
Alles wordt uitgereikt, volledig, individueel, volgens Buchholz.
Winnaar met 7,5 was IM Boris Maryasin, geboren Witrus, nu Israëli, die hield de enige IGM
Timoshenko op remise vandaag.
IM Willy Hendriks was 2e met 7, met veruit de hoogste Buchholz van het hele tornooi, en die
hield de Franse IM Luc Bergez op remise vandaag.
Timoshenko uit Oekraïne was 3e.
Eindindruk : sportief succes, prachtige, interessante streek. Maar logistiek had ik me in deze
keuze vergist. Volgende keer mij wat beter informeren vooraf !
Carlo.

