
Zomerschaak 24 juli 2017. Verdedigen 

Als thema voor deze avond had ik gekozen voor het verdedigen. Een nieuw thema bij het 

zomerschaak. En iedereen heeft er in de praktijk regelmatig mee te maken.  

 

Is het verdedigen bij het schaken te oefenen? Net bijvoorbeeld als bij corners het voetballen? Niet 

echt natuurlijk. Die corners komen praktisch elke voetbalwedstrijd voor en daar kan een team zich op 

instellen (simpele mogelijkheid: eerste paal, tweede paal, mannetje dekken; lange aanvaller terug 

helpt ook). Bij het schaken gaat dat niet lukken.  

 

Het viel me ook op dat er maar weinig over het verdedigen is te vinden. In tegenstelling tot boeken 

met aanvallen en combinaties. Daar zijn er wel heel veel van. Misschien spreekt het minder aan. 

Aanvallen is natuurlijk leuker dan verdedigen. En, zoals deze avond ook wel is gebleken, het is lastig 

om goede oefenstof over verdedigen te hebben. Of het is erg eenvoudig of het is bijzonder 

ingewikkeld. 

 

Toch maar een poging gewaagd. Om te beginnen het boek van Soltis erbij gepakt: “The wisest things 

ever said about chess”. Daar zag ik de volgende stelling, met zwart aan zet. 

 

 
 

Wit dreigt: Dh7+ en na Kf8 volgt Dh8+ en het paard op g7 valt. 

 

Kan zwart zich verdedigen? Topalov, die zwart had, zag het niet en gaf op. Hij had gekeken – 

vermoed ik -  naar Dd5+ en gezien dat wit na f3 uit het schaak loopt (Dd2+; Kf3). En daarna voert wit 

zijn dreiging uit. 

 

Toch was Dd5+ de zet. Na f3 volgt e5 en doet de zwarte dame mee in de verdediging. Heel moeilijk 

om een terugzet naar g8 te zien, maar toch was het logisch. Een regel bij het verdedigen wordt 

toegepast: haal er een vriendje of – in dit geval – vriendinnetje bij. 

Uiteindelijk toch een boek gevonden dat over het verdedigen gaat. Van Nikolaiczuk, Lehrbuch der 

Verteidigung. 



Ik denk dat de volgende regels - die bijna iedereen al intuïtief toepast – de verdediger kunnen 

helpen: 

1. Vraag je af wat er dreigt. 

2. En vraag je vervolgens af of dat echt erg is. 

3. Zoek je eigen mogelijkheden: een tegenaanval die sneller is, een ver opgerukte pion of eeuwig 

schaak. 

4. Haal er verdedigers bij. 

5. Ruil aanvallers af. 

6. Hang niet aan je materiaal. Vaak heeft de aanvaller al wat geofferd en kun je wat missen om de 

aanval af te slaan. 

7. Bouw een vesting. 

8. Maak dat je wegkomt (je koning dan). 

9. Vis - als er geen goede verdediging is - in troebel water. Afleiding is een praktische manier van 

verdedigen. En maak er desnoods nog een zwakte in je stelling bij. Hoe meer de aanvaller moet 

bekijken, hoe groter de kans dat hij zich vergist. 

10. Geef pas op als er echt geen redding meer is. 

 

Als voorbeeld de volgende stelling, met zwart aan zet. 

 

 
 

Wit dreigt fxe6 en onheil op de zevende rij. Zwart kan terugslaan met Dxe6 maar verliest dan op de 

wat langere termijn. Veel zwakten, de torens werken niet samen en geen tegenspel. In de partij 

verdedigde zwart zich met de korte rokade maar hij trok na Lf6 (Tg3 had ook gekund) snel aan het 

kortste eind. Dat was nog niet zo eenvoudig maar de overmacht van de witte stukken op de 

koningsvleugel was gewoon te groot. 

 

Naast op ruil gerichte zetten (Dd5 of Db5; regel 5) was de oplossing Txb2. In wezen een combinatie 

van de regels 2 en 3. De witte aanval slaat niet gelijk door (regel 2) en zwart heeft tegenspel (regel 3). 

Op de onderste rij en een vrije a-pion als het tot een eindspel zou komen. Een voor de hand liggend 

vervolg (na Txb2) is: fxe6-Dxe6; Txf7-Tb1. 



Dan de stellingen – uit het boek van Nikolaiczuk – waarop de zomerschakers zich het hoofd over 

hebben gebroken. 

 

Stelling 1 (zwart aan zet) 

 
 

De zwarte koning staat lelijk op de tocht. Zijn toren op d8 zou wat moeten doen. Maar dat gaat niet 

omdat het paard op d7 dan verloren gaat. Dat is nog niet eens zo erg: zwart heeft een stuk meer. 

Maar zijn stelling is zwak. 

 

De voor de hand liggende zetten voor zwart zijn Pe5 en Ta7. Maar… 

- Pe5 blijkt niet te werken na Df6+ en Txe5. Na dxe5 volgt Dxg6+-Kh8; Td3-Dc8; Dh6+-Kg8 en Th3. 

- Ta7 is veel hardnekkiger maar onvoldoende, met name omdat de zwarte stukken niet goed 

samenwerken. Wit speelt Txd4-Th8; De7+-Kg8; Tf4-Th7; De6+-Kh8 en Tef1. Zwart kan geen poot 

verzetten en ziet er na Dxg6 nog een aanvaller bij komen. Maar wit moet het nog maar doen. 

De zeer verassende verdediging is Dc8. Doordat het paard is verdedigd, wordt Td8 mobiel. Een 

voorbeeld is Dxd6-Te8; Te6-Pf8. Of – na Dc8 – Dh3-Pe5; Dh6+-Kg8; Txe5-dxe5; Dg6+-Kh8. Zeer 

gelukkig natuurlijk dat Dc8 veld h3 onder schot houdt. Het moet er maar in zitten en je moet het 

maar zien… 

 

Een voorbeeld van regel 4: verdediger erbij. 

 



Stelling 2 (zwart aan zet) 

 
 

Wit dreigt uiteraard Dh7 mat. Zwart moet dus gelijk wat doen (regels 1 en 2). Drie mogelijkheden: 

Pg6, Pf5 of f5.  

 

De ‘toevalligheid’ die voor wit na Pg6 in de stelling zit, is Pf4. Het paard kan dan niet worden geslagen 

en zwart moet zijn stelling stutten met De8. Met Ph5 komt wit vervolgens tot een gevaarlijk initiatief. 

Maar het is een mogelijkheid. 

 

Na Pf5 volgt g4 en gxf5. Zwart kan zich op h4 schadeloosstellen, maar daarna is de overmacht van wit 

op de koningsvleugel toch echt te groot. 

 

De beste mogelijkheid (en in ieder geval een goede mogelijkheid) is f5. Na exf6 lijkt dat helemaal niet 

te gaan maar zwart doet eerst Pf5 en pas daarna Dxf6. Wit wint dan materiaal met g4 en gxf5, maar 

zwart heeft veel tegenspel via de (na exf5) open e-lijn met al twee pionnen voor het stuk. Een 

voorbeeld van de regels 3 en 6. 

 



Stelling 3 (zwart aan zet) 

 
 

Zwart staat een stuk voor maar wit heeft een sterke aanval. De sterkste dreiging is Lg5, met Lh6 als 

goede tweede. De loper op g5 is onkwetsbaar en werkt vervolgens mee in de aanval. In de partij 

speelde zwart Df8 om na Th4 te verliezen (Pe7 - extra verdediger erbij - werkt niet na La3). Na d4 

voert wit zijn dreiging Lh6 uit (na Dd5+; Kg1 heeft zwart geen schaak meer en er dreigt mat op e8). 

 

De zeer charmante oplossing is Ld7. Door dit kleine zetje heeft wit geen echte kans meer op een 

mataanval. Een kwaliteit terugwinnen zal nog wel lukken voor wit maar zwart heeft dan de overhand. 

Eeuwig schaak voor wit is het beste. 

 

Een voorbeeld van regel 4. 

 

Stelling 4 (wit aan zet) 

 
 



Zwart dreigt mat met Tf6 en Tg6. Een vesting (regel 7) met Lf4 en Lg3 zit er niet in. De zwarte toren 

gaat dan naar h6 met mat op h1. 

 

Wit heeft maar een zet: Lg5. Zwart kan dan geen h6 doen, want dan werkt de vesting wel. Nog 

opletten na Tf6. Lxf6 gaat dan niet (slaan is niet verplicht, gelukkig), zoals eenvoudig is te zien. 

 

Na Tf6 speelt wit f4 en hij verliest na Tg6; f3-h6 zijn loper. Maar de verdediging is georganiseerd (Kf2) 

en een eindspel is zeker te doen. 

 

Een voorbeeld van de regels 6 en 8. 

 

Stelling 5 (zwart aan zet) 

 
 

Een buitengewoon gevaarlijke stelling voor zwart. Een directe dreiging is Dg5-g6 en dan Dh6 en mat. 

De toren op b5 is dus onkwetsbaar. De loper op f6 kan uiteraard ook niet worden geslagen. Na een 

verdedigende zet als Le7 komt wit met Lxg7. Zie dat zwart het daarna niet redt.  

 

De oplossing is Lh2+; Kh1 en Df4. Daarmee zijn de velden f6 en h6 onder schot. Na Lxg7; Tg5+-Kf6 

loopt zwart eruit. Het blijft voor hem natuurlijk wel een gevaarlijke stelling en zijn loper op h2 is niets 

waard. Een voorbeeld is Dh6+-Ke7; Te5+-Kd7; Dxb6-Tfe8. Gaat net. 

 

Een voorbeeld van regel 4. 

 



Stelling 6 (zwart aan zet) 

 
 

Wit dreigt Txh6. Daarna moet zwart terugslaan en het mat op h7 verhinderen door de f-pion op te 

spelen. Maar daarna grijpt de andere witte toren in. 

 

Zwart kan e4 overwegen, maar na d6-De8; Lc2 is witte dreiging er nog. Een verdediging is – na d6 – 

slaan op f6 en daarna op d3. De witte aanval is afgeslagen en zwart heeft spel. Maar of het genoeg 

is? 

 

Een directe mogelijkheid om de aanval af te slaan, is – in de diagramstelling – gxf6. Laat het maar 

gebeuren. Die mogelijkheid (regel 2) hadden we gemist. Na Dxh6 volgt e4. Wit slaat vervolgens met 

de toren op f6 met mat in twee als dreiging. Maar zwart geeft op dat moment zijn dame en slaat 

vervolgens op d3. Aanval afgeslagen en twee torens plus loper tegen een dame. Wit heeft niet beter 

dan eeuwig schaak. 

 

Tot slot 

Het was zware kost. En eigenlijk wat te veel voor deze avond. Wat vooral opvalt, is de tactiek die 

nodig is. Verdedigers moeten heel goed kunnen rekenen, net als de aanvallers. Eigenlijk is verdedigen 

niet anders dan het omgekeerde van aanvallen. Als verdediger heb je veel aan aanvalskennis. En dat 

is het bruggetje naar de volgende keer (maandag 7 augustus). Wim Westerveld gaat dan met 

aanvallen aan de slag aan de hand van een grootse aanvaller. 

 

 

Leo Verhoeven 


