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Dit artikel is een bewerking van de workshop die ik op 7 augustus gaf voor de 

schaakvereniging Erasmus. 

 

Rashid Gibiatovich Nezhmetdinov (1912-1974) 

de onbekende bekende 

Onbekend in het Westen, maar in de Sovjetunie was hij beroemd. Zijn naam 

was synoniem met spectaculaire aanvallen en diepe combinaties. Te 

vergelijken met de kunststukken van Michail Talj en Alexander Aljechin. Een 

man met een dubbeltalent bovendien, voor zowel schaken als dammen.1 Vele 

malen werd hij schaak- en damkampioen van Rusland. Dat was daarvoor nog 

nooit vertoond en is daarna ook nooit meer voorgekomen.  

Maar in het Westen lag en ligt het geheel anders met zijn bekendheid. Toen ik 

aan een zaal met schakers vroeg wie er ooit van Nezhmetdinov had gehoord, 

bleek niemand die naam iets te zeggen. De verklaring is dat Nezhmetdinov in 

een nog niet geglobaliseerde wereld zonder internet leefde, nooit in het 

Westen gespeeld heeft en nooit grootmeester werd. 

Dat laatste is opmerkelijk. Nezhmetdinov had een positieve score tegen de 

wereldkampioenen (Botwinnik, Smyslov, Talj, Petrosjan en Spassky) maar zijn 

resultaten waren erg ongelijkmatig. De ene dag won hij van een wereldtopper, 

de andere dag verloor hij van een veel zwakkere speler. Zonder het initiatief 

zocht hij complicaties die zich vaak tegen hem keerden. Zijn eigen verklaring 

was dat hij bepaalde kwaliteiten miste om grootmeester te kunnen zijn. En dat 

weet hij weer aan het feit dat hij te laat serieus begonnen was met schaken. Op 

zijn zeventiende namelijk. Je zou ook kunnen zeggen dat hij meer van het spel 

hield dan van de punten. Maar als hij het initiatief had, kon hij iedereen 

verslaan. Michail Talj, die vele malen van hem verloor, drukte zijn grote respect 

voor hem uit door hem als secondant te vragen voor zijn 

wereldkampioenschapsmatch tegen Botwinnik in 1961. 

Laten we nader gaan kennismaken. 

Nezhmetdinov werd geboren in Aktyubinsk, een gehucht op de steppen van 

Kazachstan. Een arm Tataars gezin. Zijn ouders waren boeren die zich letterlijk 

doodgewerkt hebben. Op zeer jonge leeftijd werd Rashid wees. Rashid werd 

                                                           
1 Russisch dammen=dammen op 64 velden 
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opgenomen in het gezin van zijn oom in Novgorod, aan de oever van de Wolga. 

Er heerste daar na de revolutie van 1917 een gruwelijke hongersnood. Meer 

dan twee miljoen kinderen kwamen in die streek tussen 1918 en 1923 om van 

de honger. Rashids redding was zijn oudere broer Kavi Nadzhimi die er voor 

zorgde dat hij in een weeshuis werd opgenomen in de hoofdstad van Tatarije, 

Kazan. Daar kreeg hij een moslim opvoeding. Hij zou de rest van zijn leven een 

belijdend moslim blijven. En hij kreeg een opleiding waarbij geschiedenis, 

literatuur en wiskunde zijn favorieten waren. 

Na drie jaar nam zijn broer hem op in zijn huis in Kazan. Hij ging naar het 

plaatselijke pioniershuis en zo kwam hij op zijn elfde in aanraking met schaken 

en dammen. In 1927, 15 jaar oud, won hij zijn eerste schaaktoernooi met 15 uit 

15, het Kazan pionierskampioenschap. Drie jaar later werd hij een zogenaamde 

eerste categorie speler. 

In 1930 behaalde Rashid zijn middelbare schooldiploma en ging studeren aan 

de universiteit van Kazan. Maar de studie moest hij afbreken omdat zijn broer 

zijn kosten van levensonderhoud niet meer kon betalen. Nezhmetdinov werd 

lid van de communistische partij en ging zijn geluk beproeven in Odessa. 

Overdag werkte hij als stoker in een ijzermijn. In zijn vrije tijd was hij te vinden 

in de Odessa schaakclub. Hij werd schaak- en damkampioen van Odessa. Na 

drie jaar keerde hij terug naar Kazan, ging werken op het 

standaardisatiebureau, ging weer studeren aan de universiteit en gaf daar ook 

wiskundeles. In die tijd damde hij vooral en werd dammeester. Pas later pakte 

hij het schaken weer serieus op en werd kandidaat meester. 

De oorlog brak uit en afgezien van een toernooi in Mongolië, waar hij 

aanvankelijk was gelegerd, kwam er weinig van schaken. Hij had het grote 

geluk niet bij oorlogshandelingen betrokken te raken want toen hij in Berlijn 

gelegerd werd, was de oorlog al voorbij. Hij won een toernooi in Berlijn met 14 

uit 15. Eind 1946 werd hij gedemobiliseerd en keerde hij terug naar Kazan. Zijn 

schaakcarrière kon beginnen, maar de start was tumultueus. In het toernooi 

van Jaroslavl werd hij gedeeld tweede met Tarasov, achter de latere 

grootmeester Ratmir Cholmov. De drie Tataren Nezhmetdinov, Tarasov en 

Cholmov werden vrienden en drinkebroers. In 1951 ging dat ernstig mis in 

Baku. De drie gedroegen zich in hun hotel als rocksterren. Nezhmetdinov 

gooide zwaar beneveld meubilair naar beneden de straat op en kwam even 

later in gevecht met Cholmov. Grootmeester Alexander Kotov, waarvan gezegd 

werd dat hij voor de KGB werkte, rapporteerde het incident aan het nationale 
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sportcomité. Cholmov en Tarasov werden tamelijk zwaar bestraft. Zij werden 

voor een jaar uitgesloten van schaaktoernooien en raakten voor een jaar hun 

staatstoelage kwijt. Nezhmetdinov, de aanstichter van het incident maar de 

enige van de drie die lid was van de communistische partij, kwam er genadiger 

van af: diskwalificatie van toernooien voor een korte periode en hij behield zijn 

toelage. De vriendschap tussen de drie was nu echter wel voorbij. 

Niettemin was de alcoholische periode van Nezhmetdinov niet zonder succes. 

In 1950 werd hij schaakkampioen van Rusland en werd hij tweede bij het 

Russische damkampioenschap. Hij was nu zowel nationaal schaak- als 

dammeester. 

Na het incident in 1951 stopte hij met drinken, trouwde en schreef het eerste 

schaakboek in het Tataars. In 1953 werd hij voor de derde keer 

schaakkampioen van Rusland. In 1954 volgde de eerste confrontatie met de 

topspelers van de USSR in het USSR kampioenschap. Hij werd zevende en 

speelde een paar briljante partijen tegen toppers als Geller en Lilienthal. Met 

de dood van Stalin in 1954 en Chroetsjovs versoepelde reisbeleid voor sporters 

kreeg Nezhmetdinov de kans een toernooi in het buitenland te spelen. 

Boedapest 1954 werd een succes. Tweede achter Kortsnoj die steeds gelijk met 

hem stond, maar hem in de laatste ronde versloeg. Dat resultaat gaf hem de 

IM-titel. In 1957 deed Nezhmetdinov mee aan het USSR kampioenschap. Hij 

werd slechts dertiende maar hij versloeg in spectaculaire stijl de latere 

wereldkampioenen Michail Talj en Boris Spassky. In 1957 werd hij voor de 

vierde keer Russisch kampioen. In het jaar daarop in 1958 werd hij in Sochi 

voor de vijfde keer kampioen van Rusland. Een record. Daar ook speelde hij zijn 

onsterfelijke partij tegen Lev Polugayevsky. In het USSR teamkampioenschap 

van 1958 in Vilnius speelde Nezhmetdinov aan het eerste bord van Rusland. Hij 

behaalde de bronzen medaille aan het eerste bord vóór Paul Keres, David 

Bronstein, Efwim Geller en Isaac Boleslawsky. In 1959 bij het USSR 

kampioenschap in Tiflis was Nezhmetdinov met zijn 46 jaar de oudste 

deelnemer. Het resultaat was matig maar hij won o.a. een schitterende partij 

van David Bronstein. Nezhmetdinov werd in 1960 de secondant van Michail Talj 

en hielp zijn vriend als sparringpartner bij het behalen van de wereldtitel op 

Michail Botwinnik. In het sterk bezette toernooi van Rostov a/d Don werd 

Rashid tweede achter Mark Taimanov. En in 1961 gedeeld tweede bij het 

Russisch kampioenschap in Omsk achter Lev Polugayevski. Bij het 

kampioenschap van de USSR in Baku in datzelfde jaar werd hij slechts 
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negentiende, maar voor de derde keer versloeg hij Michail Talj en weer in een 

briljante partij.  

In de laatste tien jaar van zijn schaakcarrière speelde hij nog slechts sporadisch. 

Hij gaf veel schaaktraining en simultaanseances, maar de toernooien die hij nog 

speelde brachten weinig succes. In 1973 speelde hij in Letland zijn laatste 

toernooi. Tijdens het toernooi werd hij ziek en de laatste partij kon hij niet 

meer spelen. Hij werd gedeeld derde met een score van 10 uit 15. Michail Talj 

zei later dat hij zowel bedroefd als verheugd was dat Nezhmetdinov zijn laatste 

toernooi in zijn woonplaats had gespeeld. Hij won dan wel niet de eerste prijs, 

maar zoals altijd won hij wel de schoonheidsprijs, zo voegde Talj eraan toe. 

In 1974 overleed Nezhmetdinov op 61-jarige leeftijd. 

“Spelers gaan dood, toernooien worden vergeten, maar het werk van grote 

kunstenaars blijft voor altijd leven” , sprak Talj bij de dood van zijn vriend: 

Rashid Gibiatovich Nezhmetdinov  
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Tweemaal briljant 

Nezhmetdinov,Rashid - Chernikov,Oleg  

Rostov a/d Don, 1962 

 

 

De stelling komt voort uit een variant die bekend stond als een remisevariant 

van de versnelde Draak. Wits dame heeft alleen een veilig veld op h6. G3 en f4 

zijn verboden wegens Dc3 en Pe2! En op Dg4 of Dh3 volgt d5. Na Dh6 komt Lg7 

en Dh4 met herhaling van zetten. Hier verzonk Nezhmetdinov in diep gepeins. 

Dertig, veertig, vijftig minuten gingen voorbij. Chernikov liep intussen 

ontspannen rond en vroeg aan iedereen waarover Nezhmetdinov toch in 

godsnaam aan het denken was. ‘Als hij geen remise wil dan had hij eerder iets 

anders moeten spelen’, zei hij tegen ieder die het horen wilde. Totdat een 

opgewonden jongen op Chernikov afliep met: ‘Meneer, hij heeft zijn dame 

geofferd!’ Daarna heeft Chernikov niet meer rondgelopen. 

(Houdini is overigens aanvankelijk niet enthousiast over het dameoffer, maar 

wordt dat allengs steeds meer.) 

12.Dxf6! Pe2+! Hiermee wint zwart tijd. (12…Pb3 werkt niet wegens 13. ab! 

Da1 14.De7 Da5 15.Lh6 Dd8 16.Pd5!) 

13.Pxe2 exf6 14.Pc3 Te8 
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Alles gaat nu draaien om het cruciale veld f6. Kunnen de witte stukken daar 

doorbreken? De taxatie van Nezhmetdinov was. Ja, dat kunnen ze. We gaan het 

zien.  

15.Pd5 Te6 16.Ld4 Kg7 17.Tad1 d6 18.Td3 Ld7 19.Tf3 Lb5 20.Lc3 Dd8 21.Pxf6! 

Le2 (Beter is 21…Tc8. Na 21…Lf1 22.Pg4 Kg8 wint 23.Le6) 
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22.Pxh7+ 

 

(Als zwart het paard had genomen zou wit de partij met een aardige aanval 

beëindigd hebben: 22…Kh7 23.Tf7 Kh6 24.Le6 Lf1 25.Ld2+g5 26.Lf5 Dh8 

[26…Dg8 27.Tf6+ Kh5 28.g4+ Kh4 29. Th6 mat] 27.h4!) 

22.. Kg8 23.Th3 Te5 De dreiging was 24. Pg5 met vernietiging. 24.f4! Lxf1 

25.Kxf1 Tc8 26.Ld4! Deze loper is meer waard dan een toren! 26.. b5 27.Pg5 

Tc7 (na 27…Tc4 volgt na 28.Lc4 Bc4 29.Le5 de5 dezelfde combinatie als in de 

partij) 

Nu volgt de slotcombinatie. 

 

28.Lxf7+ Txf7 29.Th8+ Kxh8 30.Pxf7+ Kh7 31.Pxd8 Txe4 32.Pc6 Txf4+ 33.Ke2  

1-0 Verbeeldingskracht, kunst! 
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Het mantra van Nezhmetdinov was: “Onze dag zal komen.” Die dag kwam… 

Polugaevsky,Lev - Nezhmetdinov,Rashid  

Sochi, 1958 

1.d4 Pf6 2.c4 d6 3.Pc3 e5 4.e4 exd4 5.Dxd4 Pc6 6.Dd2 g6 7.b3 Lg7 8.Lb2 0-0 

9.Ld3 Pg4 10.Pge2 Dh4 11.Pg3 Pge5 12.0-0 f5 13.f3 Lh6 14.Dd1 f4 15.Pge2 g5 

16.Pd5 

Na een origineel gespeelde Koningsindische opening komen we erin als zwart 

zijn typische pionnenbestorming begint. 

 

16… g4 17.g3! De sleutelzet in het verdedigingssysteem dat wit gekozen 

heeft.17… fxg3 18.hxg3 Dh3 19.f4 

 

19…Le6!  
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20.Lc2 Het was moeilijk te zien dat 20.Lb1 beter was geweest (Op 20.Pc7 zou 

het loperoffer op f4 beslissend zijn geweest: 20…Lf4! 21.Tf4 [21.Pf4 Dg3+ 

22.Pg2 Pf3+ of 21.gf g3!] 21…Tf4 22.Pe6 Tf3 of 22. Pa8 Tf3 23.Lc2 Tg3+) 

20… Tf7 21.Kf2 

  

Dh2+ 22.Ke3 Lxd5 23.cxd5 
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Pb4! 24.Th1  

 

Txf4!! 25.Txh2 (Noch 25.Pf4 vanwege Pc2+ noch 25.gf vanwege 25…Lf4+ en 

Pc2+ is mogelijk en na 25.Le5 is 25…Tf3 beslissend)  

25…Tf3+ 26.Kd4  
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(Bij zijn vooruitberekening wilde zwart hier voortzetten met 26…c5+ 27dc bc 

maar zag nu dat hij er na 28. Ld3! Ped3 29.Th6!Pb2 30.Td6 Pd131.Td1 niet 

zoveel uitkreeg. Daarom koos hij voor een aanzienlijk sterkere voortzetting) 

26…Lg7!! met de dreigingen:27.b5 en mat volgt met Pec6 en 27…c5+ 28.dc bc 

en c5 (De enige verdediging hiertegen was de computerzet 27. Pg1 en dan geeft 

Houdini werkelijk halsbrekende varianten waarmee wit zich misschien kan 

redden. Ik laat ze hier voor wat ze zijn) 

 

27.a4 c5+ 28.dxc6 bxc6 29.Ld3 Pexd3+ 30.Kc4 (Na 30.e5 is het na 30…Le5+ en 

31…d5 mat) d5+ 31.exd5 cxd5+ 32.Kb5 Tb8+ 33.Ka5 Pc6+ 

En wit gaf op. 

Het is na 34 Ka6 Pc5 mat! 

 

 

Pure magie! 
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Twintig opgaven 

een beperkte selectie uit zijn oeuvre 

 

1.Nezhmetdinov-Konstantinov 1936 

 

 

Wit wil c3 spelen en zijn paard via c2 naar d4 spelen.  

Kan c3 direct of heeft dat enige voorbereiding nodig? 
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2.Nezhmetdinov-Yermolin 1946 

 

 

Hoe maakt wit er een eind aan? 
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3.Nezhmetdinov-Baskin 1948 

 

Zwart kan niet veel doen. Pionzetten leiden tot verzwakkingen. Wit dreigt met 

a4 de zwarte damevleugel op te blazen. Verrassend genoeg speelt 

Nezhmetdinov nu eerst 1. Kf2 en na 1…Thg8 2. a4 ba4 3.Ta4 Kb7 ontstond de 

volgende stelling. 

 

Hoe kwam de aap uit de mouw na 4.Tb4 Kc6? 
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4.Nezhmetdinov-Romanov 1950 

 

 

Een plotselinge overval.  

Kunt u hem helemaal doorrekenen tot en met de slotpointe? 
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5.Nezhmetdinov-Kamishov 1950 

 

Nezhmetdinov speelde nu 1Pf7!! en na 1…Kf7 2.Dh5 Ke7 3.cd5 e5 4.f4 Dd5 

5.fe5 f5 6.e6 Kf6 ontstond de volgende stelling. 

 

 

Hoe maakte Nezhmetdinov het (op karakteristieke wijze) uit? 
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6.Nezhmetdinov-Estrin 1951 

 

 

Er zit een combinatie in, te beginnen met 1. Lxb6. Ziet u hem ook? 
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7.Nezhmetdinov-NN 1951 

 

 

Een simultaanpartij. Zwart verwachtte Tb1 en had daarop Dd3! voorbereid.  

Maar hem wachtte een verrassing. Welke? 
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8.Nezhmetdinov-Aronin 1953 

 

Zwart heeft zijn koningsvleugel verzwakt en Nezhmetdinov gaat er met een 

pionoffer direct op af. 1. d4! cd4 2.De2.  

De vraag is nu wat Nezhmetdinov van plan was na het voor de hand liggende 

2…De7 3.Dh5 dc 4.Le4 cb? (zie diagram)  
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9.Nezhmetdinov-Borisenko 1954 

 

Hier bracht Nezhmetdinov het niet zo voor de hand liggende stukoffer 1.Ph5! 

Hij had alles gezien tot en met het gewonnen eindspel dat hier min of meer 

gedwongen uit voortkwam. Na 1…gh5 2. Dh5 had Kg7 (zie diagram) kunnen 

volgen.  

 

Wat had Nezhmetdinov hierop klaarliggen? 

Het spel ging verder met 2…Lg7 3.e5 f5 4.Ph7 Te6 5.Pf6! Tf6 6.ef6 Df6 7.Lg5 Df7 

8.Df7 Pf7 9.Te7 Pg5 10.hg5 Tot hier alles berekend! (zie diagram).  

 

Wit staat gewonnen (10…Lc8 11.Te8 Kh7 12 Tc8 en na Tb8 volgt Te1 met 

beslissende matdreiging). 
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10.Nezhmetdinov-Kasparyan 1954 

 

 

Na lang nadenken begint Nezhmetdinov een combinatie met 1. d4! En na 

1…ed4 2. cd4 Pd4 3. Pd4 Td4 4.e5! f5! 5.Lf5 Dd5! was de volgende stelling 

ontstaan. 

  

Het lijkt erop dat Nezhmetdinov zich vergist heeft. 6.Lh3 levert na 6….Tf2 7.Tf2 

(Df2 gaat niet wegens Td2) Pg6 en De5 niets op.  

Maar welke studieachtige winnende (?) zet had Nezhmetdinov van tevoren 

gezien? 
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11.Nezhmetdinov-Chistyakov 1956 

 

 

Het zware werk is al gedaan, maar er moet nog wel gewonnen worden. 

Bovendien staat wit een pion achter.  

Wat is hier de juiste aanvalszet? 
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12. Vasyukov-Nezhmetdinov 1956 

 

 

Nooit kwam ik dichter bij de held van deze presentatie als in 2016 toen ik 

samen met Vasyukov baantjes trok in het zwembad van het hotel in Radebeul 

waar het Europees kampioenschap voor seniorenteams werd gespeeld.  

Wat speelde Nezhmetdinov hier om in beslissend voordeel te komen? 
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13.Gurgenidze-Nezhmetdinov 1957 

 

 

Ook met zwart heeft Nezhmetdinov schitterende aanvalspartijen gespeeld.  

Hoe ging hij hier dwars door de witte stelling? 
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14.Nezhmetdinov-Kotkov 1957 

 

Hoe zette Nezhmetdinov hier voort en wat was zijn idee? 

 

Zeven zetten later stond het zo.  

 

Wat was Nezhmetdinov’s coup de grace? 
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15.Boleslavsky-Nezhmetdinov 1958 

 

 

De grote theoreticus heeft de opening ongelukkig behandeld.  

Hoe strafte onze held dat hardhandig af? 
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16.Nezhmetdinov-Tal 1961 

 

 

Nezhmetdinov had een positieve score tegen de wereldkampioenen van zijn 

tijd maar vooral Tal kreeg er een paar maal hard in zijn eigen stijl van langs. 

 Wat speelde Nezhmetdinov hier? 
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17.Belov-Nezhmetdinov 1961 

 

 

Nezhmetdinov heeft materiaal geofferd voor het initiatief maar het lijkt erop 

dat het niet meer verder gaat. Hij speelde nu 1…c5!! en na het gedwongen 2.c4 

Le1 3.Ke1 kwam de pointe. Zie diagram.  

 

 

Welke was dat?  
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18.Nezhmetdinov-Sergievsky 1966 

 

 

Met een paar harde klappen maakt wit het uit. Hoe? 
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19.Langeweg-Nezhmetdinov 1972 

 

 

Niet lang voor zijn dood trof Nezhmetdinov toch nog een Nederlander aan het 

schaakbord. In de opening was het al misgegaan met wit, maar het leek alsof 

Nezhmetdinov nog een technische opgave voor de boeg had. Of niet?  

Wat speelde Nezhmetdinov? 
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20.Kirpishnikov-Nezhmetdinov 1973 

 

Zijn laatste toernooi, het open kampioenschap van Letland. Na een hard en 

zwaar leven was zijn gezondheid slecht. Maar zijn spirit was ongebroken.  

Wat speelde hij hier? 

  

En hoe maakte hij het - 6 zetten later- af? 
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Oplossingen 

 

1.Nezhmetdinov-Konstantinov 1936 

1.c3 Lc3 2.bc3 Dc3 3.Dd2 Da1 4.Lb1! en Lb2 volgt met damewinst. Zwart gaf op. 

 

2.Nezhmetdinov-Yermolin 1946 

1.Pf5! Dc5 2.Le3 Dc7 3.Ph6 Kg7 (of Kf8) 4.Tf7 mat. 

 

3.Nezhmetdinov-Baskin 1948 

1.Tb4 Kc6 2.Tb6! Kc5 3.Pa4 Kc4 4.b3 Kd4 5.Tb4 mat. Daarom Kf2! 

 

4.Nezhmetdinov-Romanov 1950 

1.Dg5 g6 2.Pe7 Kg7 3.Td7! Ld7 4.Df6 Kh6 5.Tf5! Da7 6.Kf1 Opgegeven, zwart 

loopt mat. 

 

5.Nezhmetdinov-Kamishov 1950 

1.h4! En zwart gaf op na 1… Lc5 2.Kh1 De6 3.Dh6 

 

6.Nezhmetdinov-Estrin 1951 

1.Lb6 Tb6 2.Pg7 Kg7 3.Pd4 Dc8 

(indien 3…Dd7 dan 4.Pf5 Kg8 5.Dg3 Pg4 6.Dg4 Tg6 7.Ph6 met damewinst) 

4.Pf5 Kg8 5.Dg3 Pg4 6.Dg4 (indien 6…Tg6 dan Pe7) 

Opgegeven. 
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7.Nezhmetdinov-NN 1951 

1.Db3!! Da1 2.Lb2 Db1 3.Pf3!! Dh1 4.Pe5 e6 5.Ld7 Td7 6.Db8 Td8 (indien 6..Ke7 

dan 7.Pc6 mat) 7.Db5 Ke7 8.Db7 Kf6 9.Df7 Kg5 10. Pf3 Kh5 11.g4! Kg4 12.De6 

Kf4 13.Le5 Ke4 14. Pg5 mat! 

 

8.Nezhmetdinov-Aronin 1953 

1. Lg5!! en wint. 

 

9.Nezhmetdinov-Borisenko 1954 

1.Dh6!! Kh6 2.Pe6 Kg6 (of 2…Kh5 24.Ld1 en zwart gaat één zet eerder mat) 3.e5 

Kh5 4.Ld1 Kg6 (4…Kh4 5.g3 Kh3 6.Pf4 mat) 5.h5 Kf5 6.Pd4 mat. 

 

10.Nezhmetdinov-Kasparyan 1954 

1.Le6!! Th8 

(indien 1…Tf2 dan 2.Df2 De6 3.Df8 en zwart gaat ten onder) 

2.Lh3 Pg6 3. Tf7 Kh6 

(3…Df7 was zwarts beste kans. Er had kunnen volgen 4. Tf7 Kf7 5.Df5 [maar niet 

5.Df2 Pf4!! en wit heeft niet meer dan remise na 6.gf4 Td3] Kg7 6.Df6 Kh6 7.Lf5 

Tg8 8.e6 Td2 9.Kh3 Tf2 10.g4 Tf3 11.Kg2 Ta3 12.e7 Ta2 13.Kf1 en wit wint)  

4.Dg6!! Opgegeven, mat is onvermijdelijk 

(4…Kg6 5.Tf1f6 Kg5 6.Tf5 Kg6 7.T7f6! Kh7 8.Th5 Kg7 9.Tg5 Kh7 10.Lf5 mat ) 

NB Nezhmetdinov analyseert 2...Td3 (het sterkste antwoord) ipv 2….Pg6. 

Tijdens de partij dacht hij dat 3.Tf7 wint want na 3...Kg8 4.Dg2 Dg2 4 Kg2 Td2 

5.Tf1f2 Tf2 6.Kf2 Pg6 7.Le6 Th7 8.Ta7 Kh8 9. Th7 Kh7 10Lf5 Kh6 11 Lg6 Kg6 12 

g4 wint wit. Maar toen zag hij dat zwart beter 4..Td2 kan spelen ipv 4…Dg4 met 

als vervolg 5.Tf1f2 Tf2! 6.Tf2! Dg2 7. Kg2 Pg6 en wit bereikt niets. 

Indrukwekkend allemaal. Eenmaal thuisgekomen vond hij een variant die wit 

voordeel zou moeten geven, maar Houdini is niet onder de indruk. Die geeft 

onveranderlijk 0.00 
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11.Nezhmetdinov-Chistyakov 1956 

1.Pf5! dwingt zwart de verbinding van zijn torens te onderbreken. (1..Dc7 is 

slecht wegens 2.b4 en 1…Lf5 stuit op 2.Df5 Kc7 3.Df7 Dd7 4.Te7) 

Het vervolg was: 1…Df8 2.Db5! Tc8 (op 2…Tb8 volgt 3.Te5 met de dreiging 

4.Td5) 3.Db7 Tc7 4.Db5 a6 5.Dd3 Db8 en wit won snel. 

 

12. Vasyukov-Nezhmetdinov 1956 

1…Ld4!! 2.Dd4 Pf5 3.Dd1 (3.Dh8 Kf7 4.Dc3 Pg3 5.Kh2 Pe2 wint de kwaliteit) 

3…e3 4.Le5 e2! 5.De1 Pg3 6.Kh2 Pf1 7.Kh1 Dg3! Opgegeven  

 

13.Gurgenidze-Nezhmetdinov 1957… Tf2! 2.Kf2 (Na 2.Df2 Tf8 verliezen 

zowel 3.De1 Tf1! 4.Df1 Le3 als 3.Pf3 Le3 4.De3 Dg3) 

2…Dh2 3.Ke1 Dg3 4.Kd2 De5 5.Pd5 Dg5 Opgegeven 

 

14.Nezhmetdinov-Kotkov 1957 

1.Pc7!! Dc7 2.Dd5 Kh8 3.Te8 (met de dreigingen Df7 en Lf7) Pf6 4.Tf8 Lf8 5.Lb2! 

Dat was zijn idee, een dodelijke penning! 

1. Te8! Zwart gaf op. 

 

15.Boleslavsky-Nezhmetdinov 1958 

1….Pg2! 2Kg2 Pf4 3.Kh1 (na 3.Kg1 komt beslissend 3…Ph3 4.Kg2 Df2! 5.Kh3 Ld7 

6.Pf5 Lf5 7.ef Df3 8.Kh2 Td2)  

2…Df2  

Wit gaf op. 
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16.Nezhmetdinov-Tal 1961 

1.Pf6! Df6 2.Dd4! Kf8 3.Te5 Dd8 (indien 3…Td8, dan 4.Te8!) 4.Tf5 gf5 5.Dh8 Ke7 

6.Dg7 Ke6 7.gf5  

Zwart gaf op. 

 

17.Belov-Nezhmetdinov 1961 

1….Pc4! De zwarte stukken breken nu door over de witte velden. Er volgde. 

2.bc4 Lc4 3.Kf2 Ld3 4.Ld3 c4 5.Kg3 Td3 6.Db2 (andere voortzettingen verliezen 

eveneens 6.Df4 Te2 of 6.Df2 Df6 7.Tb1 Dg6 gevolgd door 8…Tf3 en 9..Db1 of 

6.Dc2 Dg6 7.Kh2 Dd6) 

6…Dg6 7.Kf2 De4 8.Ld2 Tf3! 9.gf3 Dh4 En wit gaf op. 

 

18.Nezhmetdinov-Sergievsky 1966 

1.e5! de5 2.Dc5 Ke8 3.Tf6 Zwart gaf op want na 3…gf6 volgt vernietigend 4.Pe4 

 

19.Langeweg-Nezhmetdinov 1972 

1…Lh4! De zwarte loper is onkwetsbaar en als de witte loper wijkt volgt Td8 

met een eenvoudig gewonnen eindspel. Wit gaf op. 

 

20.Kirpishnikov-Nezhmetdinov 1973 

1…c4 2.bc4 Tb7! 3.Kf1 h3 4.g3 Ph5 5.Te1? (beter 5.Dc8) Pg7 6.Dc8 Tb2 7.Kg1  

7…Tb1!! en wit gaf op. 
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Bronvermelding 

- Nezhmetdinov’s best games of chess door Rashid Nezhmetdinov 

Uitgegeven door Caissa Editions 

 

- Youtube video Rashid Nezhmetdinov 

Humboldt Chesslife 

 

Dank 

Dank ben ik verschuldigd aan mijn schaakvriend van het eerste uur Rob Witt 

voor het beoordelen en corrigeren van de opgaven en oplossingen. 

 

Extra 

Er zijn meerdere Youtube video’s beschikbaar over de ‘evergreen’ 

Polugayevsky-Nezhmetdinov. De twee video’s van Seirawan vind ik persoonlijk 

de interessantste en meest onderhoudende. 

https://www.youtube.com/watch?v=9HQrbrtcTJU 

https://www.youtube.com/watch?v=uSxMYrADMdw 

 

 

Wim Westerveld, 8 augustus 2017 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9HQrbrtcTJU
https://www.youtube.com/watch?v=uSxMYrADMdw

