
Aantekeningen zomeravondschaak op maandag 7 juli 2014 

Zeker voor ons, bijzonder zware kost op het menu: de Najdorfvariant van het Siciliaans, waarbij wit 

voor de Engelse aanval kiest. Jaap van Meerkerk heeft een en ander uitgelegd en die informatie op 

papier gezet. 

Hier de twee praktijkvoorbeelden waarover we ons hebben gebogen. 

De basisstelling ontstaat na: 1. e4, c5; 2. Pf3, d6; 3. d4, cxd4; 5. Pxd4, Pf6; 6. Pc3, a6; 7. f3. Zwart kan 

dan kiezen tussen 7. … e5 en 7. …e6. 

Om te beginnen een voorbeeld van een stelling uit een verwante variant met e5. Zoals zwart het niet 

moet doen. 

 

 

Wit is aan zet. Hij heeft het ijzersterke veld d5 tot zijn beschikking en de zwarte koningsstelling is 

ernstig verzwakt. Het laatste is te wijten aan een vroeg h7-h6 en het niet spelen van e5xf4 toen daar 

de gelegenheid voor was (waarna zwart een paard op e5 moet zien te krijgen). Dat zwart de controle 

op d5 volledig is kwijtgeraakt, is onder meer te wijten aan de ongunstige ruil van zijn loper op c8. 

Eigenlijk maakt het niet zo heel veel uit wat wit nu doet. Goede mogelijkheden zijn Pd5, Le3 en Tg3. 

Zwart kan weinig anders dan spartelen en erop hopen dat wit de voorzichtigheid uit het oog verliest. 

Het meest verleidelijk voor wit is Pd5, Ld8 en Pf6+. Dan is zwart praktisch gedwongen een kwaliteit 

tegen een pion te geven (Pxf6; gxf6; Lxf6; Lh6; g6). Prima voor wit. 



In een partij Svidler-Nakamura deed wit echter Le3. Hiermee geeft hij zwart niet alleen de 

gelegenheid het fout te doen (na Dxe3 volgt natuurlijk Pd5; Dc5, Pxe7+; Kh8 en g6, waarna het uit is), 

maar zorgt hij ervoor dat de toren op a1 mee gaat doen. Zwart speelde Dc8. Na Dh5; De6 kwam 

alsnog Pd5. Hoewel het niet direct uit is, staat wit nog beter dan met de directe kwaliteitswinst. Zo is 

g5-g6 (eventueel voorbereid door Taf1) een vrijwel fatale dreiging. En als zwart zelf g6 speelt, moet 

het op de h-lijn wel misgaan. En wit heeft altijd de gelegenheid af te wikkelen naar een beter 

eindspel. Analyseer maar. 

Nu het door ons bekeken voorbeeld van een zwarte opbouw met e6.  

  

 

In deze stelling is zwart aan zet. Een echte Engelse aanval waar de witte pion op f3 de basis van zijn 

stelling is. Het plan is op de koningsvleugel te gaan stormen. Zwart houdt dat maar korte tijd tegen. 

Aan de andere kant is zwart in de aanval. Op de snelheid komt het aan. Goede zetten voor zwart zijn 

Le7 en Pc5. De zwartspeler in deze partij (Kasparow) pakte het anders aan: Txc3. Een dergelijk 

kwaliteitsoffer komt in de Siciliaan vaker voor, maar dan in stellingen waarop zwart gelijk ten aanval 

trekt of de pion op e4 kan nemen. Zowel het een als het ander is hier niet aan de orde. Echt goed is 

het kwaliteitsoffer ook niet. Maar de partij verloopt in ieder geval anders dan wit voor ogen had. 

Het vervolg is leerzaam. Zwart gaat verder met ontwikkelen. Na Txc3 kwam bxc3; Dc7; Pe2; Le7; g5; 

0-0; h4; Pa4; Lc1 (te bang; beter h5); Pe5; h5 en d5. Dan ontstaat de volgende stelling: 

 



 

 

Na exd5, Lxd5 heeft zwart alle troeven in handen. Met h6 of g6 komt wit niet verder (na h6 komt g6; 

na g6, volgt het kenmerkende fxg6; hxg6 en h6, waarmee zwart de boel letterlijk nog net lang genoeg 

dicht kan houden).  

Wit (Movsesian) probeerde daarom zijn dame direct aan de aanval mee te laten doen met Dh2; Ld6 

en Dh3. Maar na Pxd3, cxd3 was zwart er met b4 eerder bij (cxb4; Tc8). Analyseer maar. 

Op 21 juli kijken we verder naar de systemen met e5 en e6. Eerst aan de hand van de voorbereiding 

van Jaap met twee grootmeesterpartijen. En daarna door ermee te oefenen. Hopelijk weet iedereen 

aan het eind van de avond of dit wat voor hem is. De verschillende systemen zijn goed speelbaar, 

zowel met wit als met zwart. Het is een kwestie van durf en smaak. 

 


