
ZOMERSCHAAK OP 21 JULI 2014  

 

We hebben ons het hoofd mogen breken op twee door Jaap van Meerkerk voorbereide partijen, 

waarin zwart in de Najdorf op de Engelse aanval met e5 heeft gereageerd. 

In beide partijen (met alleen iets verwisselde zetten) stond het na de negende zet van wit als volgt. 

 

 
In de partij Kramnik-Anand (Monaco 2003) ging zwart met 9. ... h5 verder. In de partij Plenca-Fercec 

(Opatija 2011) koos zwart voor de korte rokade. Twee totaal verschillende systemen dus.  

 
KRAMNIK-ANAND 
 
9. ... h5. Een zet met plussen en minnen. De witte aanvalsopzet wordt beteugeld. Schaduwkanten zijn 
dat veld g5 is verzwakt en dat de korte rokade niet zo aantrekkelijk is. Zonder die rokade blijft de 
koning in het midden, hetgeen hier niet zonder risico is. Bovendien kan de zwarte koningstoren dan 
niet meedoen aan een aanval op de witte koning. 
 
10. 0–0–0 Pbd7 11. Kb1 Tc8 
 
12. h3 b5 13. Ld3. Niet een ideaal veld voor de loper, maar hij moest wat. Nu zijn de witte torens in 
ieder geval verbonden, waardoor g4 in de stelling komt. Zwart reageert consequent. 
 
13. ... h4 En nu moet wit een plan bedenken om verder te komen; dat lukt Kramnik natuurlijk. Velen 
van ons pakten het niet zo logisch aan. 
 



14. f4 Dc7 15.The1 Pb6  Dit was een van de mogelijkheden. Te overwegen waren ook Lc4 (om d5 
voor te bereiden) of zelfs de korte rokade. Een spannende mogelijkheid was b4, maar dan komt de 
stelling na Pd5 in wits voordeel open. Veel rekenwerk, althans voor ons. 
 
16. Lxb6 Dxb6 17.Pd5 Lxd5 18.exd5 Th5 

 
 
De toren komt op een niet zo gebruikelijke wijze in het spel en geeft de zwarte e-pion net voldoende 
steun. 
 
19. fxe5 Een alternatief is 19 Pa5, maar na 19 ..Kf8 (dat voorkomt 20 Pc6; dan kan zwart op d5 slaan) 
is de stelling min of meer in evenwicht. Bijvoorbeeld 20 Le2 Tf5 21 fxe5 dxe5 22 d6 Ld8 23 Pb3 e4 
Beide partijen moeten wel erg oppassen. 
 
19. ...dxe5 20 Le2 Tf5 21 Lf3 Td8 22 De2 Dc7 23 Td3 Kf8 24 Tc3 Dd7 25 Te3 Ld6 26 Pd2 Tf4  ½ - 
½. 
 
Remise gegeven. Het is nog steeds ingewikkeld maar een poging om op winst te spelen biedt vooral 
kans op verlies. 
 
  
PLENCA-FERCEC 

Vanuit het eerste diagram 

9. 0–0 10. 0–0–0 a5 Een voor ons zeer verrassende zet. Normaal gesproken moet de zwartspeler die 
een Siciliaan a6 heeft gezegd ook b5 zeggen. 
 
11. Lb5 Pa6 12. Kb1 Niet de meest nauwkeurige; De2 ziet er beter uit, waarna eventueel Pc5 in de 
stelling komt. 



 
12. … Pc7 13. Lb6 

 

 
 
 
Dit zag er voor wit verleidelijk uit. Maar dat is gezichtsbedrog. Zwart heeft geen enkel probleem; zijn 
opening is geslaagd. 
 
13...Dc8 14.Lxc7 Dxc7 15.a4 Niet ideaal; het is een verzwakking. Beter een zet als Df2 of zelfs g4. 
 
15. ...Tfd8 16. Pd5 Pxd5 17.exd5 Ld7 Dit is een logische keuze; Lf5 met druk op c2 was verleidelijk 
maar zwart moet dan vrij snel weer achteruit. 
 
18. De2 Lxb5 19. Dxb5 Tdc8 20. Td2 Ta6 21. f4 Dit ziet er niet goed uit. De zwarte loper komt 
prachtig in het spel. Aan de andere kant krijgt wit kansen langs de e-lijn. De witte pionzet was niet fout, 
maar rustig blijven staan was objectief wel beter geweest. 
 
21. ... Lf6 22. Te1 Tb6 23. Dxa5 exf4 24. Te4 

 



 
  
Helaas, voor wit dan, een ernstige fout. Tde2 was speelbaar geweest. Nu gaat het tactisch mis. 
 
24. ... Lxb2 25. Ka2 Kxb2 faalt uiteraard op Txb3+ met damewinst. 
 
25. ...Lc3 26. Tde2 Wit vlecht een ernstige kleinigheid in de stelling. 26. …Kf8 Eenvoudig opgelost. 
27. Da7 Le5 0-1 
 
Wit gaf op. Er dreigt f5 en Dc3; wit kan nog de kwaliteit op e5 offeren, maar krijgt er geen spel voor 
terug. Op dat niveau is het dan einde oefening. Bij ons gebeurden er op die aardige avond nog rare 
dingen met deze stelling. 
 
 
 


