
Zomeravondschaak op 4 augustus 

Na Jaap van Meerkerk was het mijn beurt om de avond voor te bereiden. Ik vond de inspiratie in het 

nieuwste boek van John Nunn (een complete schaakcursus op basis van partijen van 

wereldkampioen Lasker) en het eerste boek van Garri Kasparow over zijn voorgangers. 

Als opwarmertje begonnen we met twee eindspelen. Totaal verschillende stellingen met als 

beslissend element voor de uitkomst dat slaan in het schaken niet verplicht is. 

De eerste stelling kwam op het bord in een partij Lasker-Bohatyrchuk (1935). Wit aan zet in een voor 

hem veel betere stelling. Maar is het gewonnen? 

 

Na e3-e4; d5xe4; Ld3xe4 is dat zo. Wit werkt vervolgens met tempozetjes, waarmee de zwarte loper 

op a8 komt en de witte weer op e4. Daarna is het uit met b4-b5; a6xb5 en a5-a6. 

Toch is gelijk e3-e4 een zet die de winst uit handen geeft; zwart speelt d5-d4 en wit komt er niet 

meer doorheen. Het door Lasker niet gevonden goede plan bestond daarom uit een koningsmars 

naar d4 en pas daarna e3-e4. 

De tweede stelling  komt uit een partij Tschigorin-Tarrasch (1893). Zwart is aan zet.  

 

Hij kan remise houden met Tc5-c2; Kd4-e5 en dan h4-h3! Bijvoorbeeld Tb7-a7; Tc2-e2+; Ke5-d6; Te2-

d2+; Kd6-c6; Td2xh2; c7-c8D; Th2-c2+; Kc6-d7; Tc2xc8; Kd7xc8; h3-h2; Ta7-h7; f5-f4. 

In de partij ging het mis voor zwart met Tc5-c1; Kd4-e5; h4xg3; h2xg3; Tc5-c3. De snelste weg naar de 

winst voor wit was dan geweest Tb7-a7 om de witte koning wat wandelruimte te geven. Na f5-f4; 

Ke5-d4; Tc3-Tc1 bouwt wit het bekende bruggetje met Ta7-a5+ en Ta5-c5. 



Na deze eindspelen was het tijd voor de hoofdmoot van de avond, een paar stellingen uit de 

Steinitzvariant van het Spaans. Zwart staat in die opening minder maar wel heel solide. De volgende 

stelling werd bereikt in een partij Lasker-Salwe (1909).  

 

Zwart mag tevreden zijn. Hij ging verder met c6-c5. Maar na Pd4-b3 (Pd4-f5 levert wit hier geen 

voordeel op na Ld7xf5; e4xf5; h7-h6; Lg5-h4; c7-c6 gevolgd door d6-d5); Pf6-g4; Lg5xe7; Te8xe7; f2-

f4 had wit opeens een solide plus. Wat ging er mis?  

In de eerste plaats was Pf6-g4 (om stukken te ruilen) niet gelukkig. Beter h7-h6; Lg5-h4; a7-a5 en 

zwart heeft spel. In de tweede plaats was Te8xe7 zwak. Zwart had Dd8xe7 moeten doen. Na f2-f4; 

De7-h4; h2-h3; Pg4-f6 ontstaat een scherpe stelling. Belangrijk is dat zwart na e4-e5 de zet c5-c4 bij 

de hand heeft om na Dd3xc4 met Ld7xh3 richting eeuwig schaak te gaan (d6xe5 is ook een 

mogelijkheid). Dat zwart dit in de partij niet aandurfde, is natuurlijk wel begrijpelijk. De dame op h4 

oogt kwetsbaar. 

De volgende stelling is een roemruchte uit de WK-match tussen Tarrasch en Lasker. Zwart (Lasker) 

heeft wat stukken geruild en wit staat iets beter. Maar hoe gaat het verder? 

 

Een interessante mogelijkheid was Dd4-c3 (met onder meer het idee het paard via d4 op f5 te 

krijgen). Zwart moet dan d6-d5 spelen (e4-e5; c7-c6). Een goede mogelijkheid was Lc1-f4, gevolgd 

door Ta1-d1 om de druk vast te houden. 

Wit deed Lc1-g5. Na h7-h6; Lg5-h4; Tf8-e8; Ta1-d1 speelde zwart Pf6-d7 om de lopers te ruilen. [Dit is 

wat passief. Wat ruimte winnen op de damevleugel (met a7-a6 en b7-b5) ziet er logischer uit.]  

Na Pf6-d7; Lg5xe7; Te8xe7 kwam Dd4-c3 met het bekende plan voor het paard (beter vermoedelijk 

c2-c4). Zwart reageerde bijzonder verrassend met Te7-e5. Na Pb5-d4; Te5-c5; Dc3-b3 ontstond een 

moeilijk te taxeren stelling (staat de zwarte toren goed of staat hij op een dwaalspoor?), waarin 



zwart vermoedelijk het best a7-a5 (in plaats van Pd7-b6) had kunnen spelen, met mogelijk als vervolg 

f2-f4; a5-a4; Db3-f3; Dd8-f6 met een gelijke stelling. Wel een stelling waar nog van alles kan 

gebeuren. 

In de moeilijke partij ging wit te ver met zijn winstpogingen. Zie de onderstaande stelling. Wit had 

een toren op d6 gegeven om die via e4-e5 met aanvalskansen terug te winnen.  

 

Maar zwart sloeg de witte stelling aan gort met Tc4xf4 (g3xf4; Df6-g6+).  

In het algemeen was de conclusie over deze variant dat die voor zwart best speelbaar is. Maar niet 

zonder risico: een kleine onnauwkeurigheid kan een iets mindere stelling in een slechte stelling doen 

veranderen. Aan de andere kant, het voordeel van wit stelt weinig voor. Bovendien bleek ons bij het 

uitspelen van een paar stellingen dan het binnen de kortste keren razend ingewikkeld kan worden. 

Dan is de zwartspeler al gauw psychologisch in het voordeel. Als wit afscheid moet nemen van een 

stelling waarin hij zijn voordeel rustig wilde uitbouwen, is de kans groot dat hij de voorzichtigheid uit 

het oog verliest. 

Het woord psychologisch viel zojuist. Veel stellingen worden niet zozeer gewonnen of verloren 

vanwege de stelling maar doordat de tegenstander in verwarring raakt. En soms is die verwarring te 

sturen. Dat is het onderwerp van het zomeravondschaak op maandag 18 augustus. Frank van 

Zutphen bereidt die avond voor. 

Leo Verhoeven   

 

 

 

  

 


