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Het is niet moeilijk om belangrijke 
factoren op te sommen, die de kracht en de 
potentie van een schaakspeler bepalen:

1) Aangeboren talent voor het 
schaken

2) Gezondheid, voorradige 
energie

3) Doelgerichtheid, wil en 
sportief karakter

4) Specifieke schaaktechnische 
voorbereiding

Van deze vier factoren hebben we alleen 
de eerste – het aangeboren talent – niet 
onder controle, zij komt zogezegd “van 
God”.  De overige kunnen ontwikkeld 
worden – hier hangt alles of bijna alles af 
van de schaker zelf en van degenen die 
hem helpen (de trainer, ouders, vrienden). 
Veel schakers besteden erg veel tijd aan de 
schaakstudie, terwijl de resultaten van hun 
enorme inspanningen bijna onopgemerkt 
blijven. Uiteraard is naast de hoeveelheid 
verrichte arbeid ook nog de kwaliteit ervan 
erg belangrijk, de “coëfficiënt van nuttige 
bezigheid” zogezegd. 
In het voorwoord bij mijn eerste boek – de 
nieuwe uitgave ervan heet “School of 
Chess Excellence 1; het eindspel” – heb ik 
de belangrijkste principes geformuleerd 
voor de vervolmaking van een schaker, 
welke ik altijd gevolgd heb in mijn werk 
als trainer. De sportieve en creatieve 
successen van mijn talrijke leerlingen 
bevestigen de correctheid en de praktische 
waarde van deze aanpak.  

* Het veelzijdig ontwikkelen van de 
persoonlijkheid, het overwinnen niet alleen 
van schaaktechnische, maar ook van 
menselijke tekortkomingen. 

* Het afzien (helaas!) van het  
concentreren, typisch voor deze tijd,  van 
krachten op slechts één opening; een 
veelzijdige voorbereiding, een hoge 
‘schaakcultuur’.
* Het ontwikkelen van de sterke kanten 
van je spel, het uitwerken van je eigen stijl  
bij het onontkoombare verwijderen van 
zwaktes. 
* Een maximum aan activiteit en 
zelfstandigheid, een scheppende 
benadering van een willekeurig te  
bestuderen probleem. 
* Voortdurend trainen, het oplossen van 
speciale oefeningen, gericht op het  
uitwerken van noodzakelijke mentale  
vaardigheden. 
* Het vervolmaken van het analytisch  
vermogen, in het bijzonder een zorgvuldige  
analyse van de eigen partijen. 
* Sportiviteit.
 
Ik wil nu iets uitvoeriger stilstaan bij enige 
van deze principes. 

De rol van de openingstheorie

Bekende meesters en grootmeesters 
hebben mij vaak geprobeerd ervan te 
overtuigen, dat alle of bijna alle 
voorbereidingstijd moet uitgaan naar 
openingen. Een dergelijke aanpak heb ik 
altijd lachwekkend gevonden. 
Ik stel een willekeurig iemand van u voor, 
dat u zich probeert te herinneren, hoe vaak 
u of uw leerlingen punten hebben verloren 
vanwege moeilijkheden in de opening, en 
hoe vaak in het verdere verloop van het 
spel. Ik weet zeker, dat u zich ervan zult 
overtuigen, dat het resultaat van de strijd 
veel vaker bepaald wordt in het 
middenspel en eindspel, dan in de opening. 
Bovendien is het veel makkelijker om daar 
wezenlijke vooruitgang te boeken, wat 
onvermijdelijk gepaard gaat met een snelle 
en zekere vooruitgang van het algemene 
spelpeil. Deze overwegingen gaan zelfs op 
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voor zeer sterke spelers, en des te meer 
voor jonge schakers. 
En toch is al die fanatieke toewijding aan 
het werken aan de opening wel makkelijk 
te begrijpen. 
Ten eerste, in het repertoire van een 
bepaalde schaker bevinden zich altijd 
kwetsbare plekken, die hij graag wil 
repareren. Maar als dit gebeurd is, treden 
onvermijdelijk nieuwe problemen op – de 
openingstheorie staat immers niet stil. 
Ten tweede, de vruchten van 
openingsonderzoek kunnen al gebruikt 
worden in de eerstvolgende wedstrijd, 
terwijl het werk aan andere onderdelen van 
het schaken een abstracter karakter draagt. 
De meerderheid van midden- en zelfs 
eindspelstellingen zal, nadat ze 
onderworpen zijn aan aandachtige 
thuisstudie, nauwelijks voorkomen in onze 
praktijk. 
Als ze op zo’n manier redeneren, vergeten 
schakers dat het openingsstadium vroeg of 
laat ophoudt. Zelfs al is de balans van de 
opening gunstig, toch zullen ze daarna zet 
na zet de beste voortzetting moeten 
zoeken, nieuwe en nieuwe opgaven 
oplossen: positionele of tactische, 
technische of psychologische. En dat zal, 
omdat de schaker voor deze opgaven 
telkens een oplossing zal moeten zoeken, 
in veel hogere mate invloed hebben op de 
uitkomst van het gevecht, dan de uitkomst 
van het openingsduel. Uiteindelijk verliest 
diegene, die de laatste fout heeft gemaakt. 
Bij veel wedstrijden, vooral bij kinder- en 
jeugdwedstrijden, zag ik één en hetzelfde 
tafereel. De schakers spelen het 
openingsstadium van de partij ‘naar het 
laatste woord van de wetenschap’, en 
passen af en toe zelfs hun eigen 
uitwerkingen toe. Maar een half uur of een 
uur later, wanneer de opening is afgelopen, 
is het alsof er andere spelers hebben 
plaatsgenomen. Het spelpeil daalt hevig, er 
volgen periodes van diep nadenken over 
elementaire zetten, en positionele en 
tactische fouten volgen elkaar op. 

Niettemin bespreken trainers bij de analyse 
van zulke partijen met hun leerlingen 
consequent slechts het openingsstadium, 
daarbij geen aandacht schenkend aan veel 
belangrijkere problemen. 
In het vierde nummer van het tijdschrift 
‘64 - Шахматное обозрение' ('Zicht op 
schaken' – LvB) in 2002 schonk ik 
aandacht aan een artikel van grootmeester 
Jevgenij Svešnikov, de bekende 
onderzoeker en kenner van 
openingstheorie. Ik geef nu een fragment 
weer uit dat artikel, geschreven na de 
jeugdkampioenschappen van Rusland van 
2002 in Dagomys. 

Ik zal vertellen over de voorbereiding van 
mijn dertienjarige pupil Sergej Trofimov 
uit Čel'abinsk. Hier is de partij die hij twee 
jaar geleden speelde.

S.Trofimov - Je.Krivoborodov
Kazan' 2000

1.d4 d5 2.c4 c6 3.cd cd 4.Cc3 Cf6 5.Cf3 
Cc6 6.Ef4 Ef5 7.e3 e6 8.Eb5 Cd7 
9.Ia4 Gc8 10.0-0 a6 11.E:c6 G:c6 
12.Gfc1 Ee7 13.Cd1?!

MKKKKKKKKN
I?@?47@?0J
I@#@',#$#J
I#@/@#@?@J
I@?@#@+@?J
I1@?"?*?@J
I@?@?"%@?J
I!"?@?"!"J
I.?.%@?6?J
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13...b5 14.Ib3 Ic8? (beter 14...Gc4)  
15.e4! de 16.d5 Gc4 17.Cd4 Cc5 
18.G:c4! bc 19.I:c4 ed 20.I:d5, en wit  
won...
Trofimov erkende dat hij bij het kiezen van 
deze variant gesteund had op een partij  
van Širov. In de database vonden we de 
partij A.Širov – D.Komarov (Boržomi  
1988), maar Komarov speelde niet  
overtuigend: 13...b5 14.Ib3 Ib6? en hij  
verloor snel. Veel sterker is 14...Gc4, en 
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na 15.Cd2 Ia5 16.Cc3 Ga4! 17.Ib3 
Gb4 kan wit in het beste geval remise 
bereiken, maar zwart heeft ook andere 
mogelijkheden. Als wit een pion offert:  
18.Id1?! G:b2, dan ziet noch 19.e4, noch 
19.a4 er overtuigend uit, en daarom 
raadde ik Sergej aan een andere variant te 
kiezen...
Ik raadde Sergej aan 13.Ce2!? toe te 
passen. We controleerden het met de 
computer: zwart staat nog niet zo slecht,  
maar de waarschijnlijkheid dat Jegor 
Krivoborodov een fout zou maken was 
onbeduidend klein. Hij is een sterke speler,  
en zijn trainer, de bekende schaakmeester  
en theoreticus Vladimir Lepeškin, is  
zonder twijfel bekend met de subtiliteiten  
van deze variant. Nadat ik snel een 'lek'  
had gevonden in het openingsrepertoire 
van Jegor, stelde ik Sergej voor om precies  
daar zijn geluk te zoeken of om van het  
blad te spelen. De speler uit Čel'abinsk 
koos voor de eerste weg en al tijdens de 
partij raakte hij overtuigd van de kennis  
van het duo Lepeškin – Krivoborodov...
Goed, de partij waarop we ons hadden 
voorbereid in Dagomys.
 

S.Trofimov - Je.Krivoborodov
Dagomys 2002

(Tot zet 13 herhalen ze de partij, die ze in  
Kazan' hebben gespeeld in 2000).
13.Ce2 Ib6 14.G:c6 bc 15.Gc1 Ed3 
16.Id1 Eg6! (wit heeft een klein 
voordeel na 16...E:e2 17.I:e2) 17.Ia4 
Ed3 18.Id1 Eg6 19.Ia4 Ed3 remise. 
Kun je zo een partij nu creatief noemen? 
Er is immers niet één nieuwe zet gedaan! 
Hier is echter serieuze arbeid in de 
voorbereiding zichtbaar van beide 
tegenstrevers en hun helpers: trainers, die 
de ervaring van enkele generaties van 
schaakspelers hebben bijgebracht. 

Goed, laten we eens analyseren wat hier 
gezegd is. 
Het is al lang en breed bekend, dat zwart 
na 13.Pe2 met een paar nauwkeurige zetten 

het spel volledig gelijk maakt. Svešnikov 
begreep, dat de tegenstander waarschijnlijk 
bekend was met de conclusies van de 
theorie. Hoe kan toch een trainer een jonge 
pupil aanbevelen (of in ieder geval 
toestaan) om in wezen af te zien van de 
strijd, bereid te zijn om, terwijl hij met wit 
speelt, de partij met een geforceerde 
openingsremise af te raffelen? Kun je op 
zo'n manier werkelijk goed leren schaken? 
Waarom het jongentje niet aan te raden om 
te strijden in een of andere gecompliceerde 
stelling, en niet te proberen de tegenstander 
te vangen in de opening? Voor mij is de 
verklaring duidelijk: waarschijnlijk 
overschat Sergej (niet zonder invloed van 
zijn trainer) de rol van de opening en 
besluit daarom zich niet in te laten op 
zelfstandig zwemmen in de opening. 
Maar nu over de eerste partij. In 2000 
consulteerde Jegor Krivoborodov mij af en 
toe. In een van die sessies zei de jongen, 
voor het tonen van de volgende partij (de 
bewuste partij), dat hij verloren had, omdat 
«ze hem in de opening hadden gevangen». 
Nadat hij de openingszetten had laten zien, 
legde Jegor uit, waarom het voor wit geen 
zin heeft om de pion op a7 te pakken op 
zet 10. (10.E:c6 G:c6 11.I:a7 Ic8! 
12.Ia5 Ga6 enzovoort). Ik herinnerde me 
natuurlijk de varianten niet meer, hoewel 
ik dit systeem ooit gespeeld heb, en mijn 
leerlingen het eveneens met succes 
toepasten. De zet 13.Ce2 was in die jaren 
gangbaar. Trouwens, na 13...Ib6 14.G:c6 
bc 15.Gc1 Ed3 16.Id1 zette Sergej 
Dolmatov drie keer voort met 16...E:e2 
17.I:e2 0-0 gevolgd door Gc8, en hij 
behaalde twee punten – daarom twijfel ik 
ook aan de geldigheid van het door 
Svešnikov gegeven stellingsoordeel. Maar 
dit is niet echt wezenlijk. 
Ik wist, wat er kon gebeuren na 13.Ce2, 
en Jegor ook, maar de zet 13.Cd1 
(uitgewerkt en, blijkbaar, voor het eerst 
toegepast in 1986 door grootmeester 
Aleksandr Šabalov) was een verrassing 
voor hem. Hier, dit is nu, hoe ze hem 
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«gevangen» hebben. Ja, als ze elke dag zo 
zouden «vissen»! Maar is dit dan geen 
gevaarlijke zet? Natuurlijk, er zijn 
openingsvarianten waarin men absoluut op 
ieder nieuw idee attent moet zijn. Echter, 
in dergelijke rustige systemen zit het niet 
zo in elkaar. «Maar de trainer zei, dat er 
zulke partijen waren in de database en dat 
ik die moest bekijken», bracht Jegor 
ertegenin. Naar de mening van de trainer 
was het zo, dat het tienjarige jongentje 
verloren had omdat hij de partijen in de 
database met 13.Cd1 niet had bestudeerd. 
OK, laten we verder kijken.
13...b5  Een goed antwoord. Maar na 
13.Ce2 zou het hebben gefaald, aangezien 
de dame dan terug zou zijn gegaan naar d1 
en wit de c-lijn zou hebben behouden. 
14.Ib3 Ic8  Natuurlijk verdiende 
14...Gc4 serieuze aandacht – met dit thema 
zijn al veel partijen gespeeld. Maar ook de 
damezet ziet er natuurlijk uit en verdient 
geen veroordeling.
15.e4!  Een scherpe voortzetting – wit 
begint de strijd om de open c-lijn. Hier was 
15...E:e4 16.G:c6 I:c6 17.Gc1 Ia8 
18.a4 E:f3 19.gf mogelijk (Šabalov - 
Chalifman, 1987) – wit beschikt over een 
initiatief, dat voor de geofferde pion 
compensatie biedt, maar ook zwart 
behoudt tegenspel.
15...de 16.d5!?  Op het rustigere 16.Gc1 
kan zowel 16...Ia8 als ook 16...Id5 
volgen.
Maar nu verliest 16...ed? 17.Cd4. Er is 
echter nog niets vreselijks gebeurd, zwart 
beschikt nog over een verdediging. Slecht 
is alleen, dat Jegor de volgende zet van de 
tegenstander, net als de voorafgaande, over 
het hoofd had gezien.
16...Gc4! 17.Cd4

MKKKKKKKKN
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En hier eindigde de partij letterlijk in één 
zet: 17...Cc5?? 18.G:c4! bc 19.I:c4Q 
etc. 
Laten we teruggaan naar de stelling na 
17.Cd4. Zwart heeft alles verdedigd staan. 
Hij moet kiezen tussen drie voortzettingen: 
17...Ef6, 17...Ic5 of 17...0-0, en er zou 
nog een hele strijd in het verschiet liggen. 
De laatste zet is waarschijnlijk het veiligst: 
in het geval van 18.Cc6 Ef6 19.G:c4 bc 
20.I:c4 heeft zwart 20...Cb6.
Waarin ligt nu dus de oorzaak van de 
zwarte nederlaag? Ligt deze echt in het niet 
kennen van de zet 13.Cd1? Natuurlijk lag 
het daar niet aan; voor zijn leeftijd kende 
de jongen de opening goed genoeg. Veel 
wezenlijker is zijn klaarblijkelijke tactische 
zwakte – eerst zat zwart te slapen bij de 
doorbraken in het centrum (wat gelukkig 
nog niet catastrofaal was), maar later ook 
bij de penning van het paard na 18.G:c4 – 
daar ligt de ware reden van zijn verlies. 
Waar zou nu het tienjarige schakertje zich 
beter mee bezig kunnen houden: in de 
database de zet 13.Cd1 bestuderen, of 
trainen op combinatoir inzicht en 
variantenberekening? Voor mij is het 
antwoord glashelder, en naar ik hoop is het 
voor u ook duidelijk. Door de aandacht van 
het kind op de opening te concentreren, 
onvermijdelijk ten koste van andere, veel 
belangrijkere problemen van de 
ontwikkeling (de tijd kent zijn grenzen!), 
bewijst de trainer zijn leerling een slechte 
dienst, hij desoriënteert hem. 

Het volgende voorbeeld bij dit thema komt 
al uit de praktijk van wat oudere schakers, 
die tegen meesterniveau aanzitten. Hier 
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ontmoetten twee getalenteerde 
Nederlandse jeugdspelers elkaar. [Noot 
LvB: wellicht verwart Dvoretsky de 
witspeler met Richard Berendsen; Ted 
Barendse is in ieder geval niet jong meer]

Barendse - Van Delft
Groningen 1997

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cd 4.C:d4 Cf6 
5.Cc3 d6 6.Eg5 e6 7.Id3 Ee7 8.0-0-0 
C:d4 9.I:d4 0-0 10.f4 Ia5 11.Ec4 
Ed7 12.e5 de 13.fe Ec6 14.Ed2 Cd7 
15.Cd5 Ic5 16.C:e7+ I:e7 17.Ghe1 
Gfd8 18.Ig4 Cf8 19.Ed3 G:d3 20.cd

MKKKKKKKKN
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Een van de tegenwoordige “tabiya 
positions” – het positionele kwaliteitsoffer 
is herhaaldelijk toegepast in de praktijk. 
Gewoonlijk wordt hier 20...Id7 gespeeld, 
wat pion d3 aanvalt en met het idee 
21...Id5 met dubbele aanval op а2 en g2. 
Indien 21.Kb1 I:d3+ 22.Ka1, dan 
22...h5! 23.I:h5 (23.Ie2 Ig6 met een 
uitstekende stelling voor zwart) 23...Ea4!, 
en gevaarlijk is dan 24.b3 Id4+ 25.Kb1 
Eb5.
Sterker is 21.Eb4 Id5 (21...Cg6? 
22.Ed6) 22.E:f8! G:f8 23.Kb1 I:g2 
24.I:g2 E:g2, en zwart staat iets minder, 
maar het eindspel is te verdedigen. Zo 
verliep bijvoorbeeld de partij Adams-
Kramnik op de olympiade van 1994 in 
Moskou.
De achttienjarige Merijn van Delft paste 
een ongebruikelijke zet toe, die blijkbaar 

thuis was voorbereid bij de studie van de 
openingsvariant. 
20...Ic5+!? 21.Kb1 Id5  Door de dame 
op een andere manier naar d5 om te spelen, 
heeft zwart de voor de tegenstander 
voordelige ruil van de “slechte” 
zwartveldige loper tegen paard f8 
vermeden. Indien nu 22.Eb4, dan volgt 
22...Cg6! (valt e5 aan) 23.Ed6 
(23.Ie4!?) 23...I:g2, en de zwarte 
stelling is duidelijk beter dan in de boven 
aangehaalde theoretische variant. 
En toch is het nauwelijks terecht om dit 
openingsidee een versterking te noemen. 
Ten eerste was het mogelijk om na het 
schaak met de dame 21.Ic4 te 
antwoorden. De dameruil leidt tot een 
verbetering van de witte pionstructuur, en 
in het geval van 21...If2 22.Gf1!? I:g2 
23.If4 moet zwart zo snel mogelijk punt 
f7 verdedigen met de ietwat passieve zet 
23...Ee8. Ten tweede, in de stelling die 
dan ontstaan is, is er ook 22.Ie4!?, en het 
is niet eenvoudig om voor de geofferde 
kwaliteit zelfs maar een pion te krijgen.
Nadat hij het hem gestelde 
openingsprobleem niet heeft opgelost, 
maakt wit een grove blunder. 
22.g3?? I:d3+ 23.Ka1 h5??  Het 
elementaire 23...Ef3 had de strijd 
onmiddellijk beëindigd. 
Ziet u eens: de openingszetten zijn gedaan 
op het niveau van ’s werelds leidende 
grootmeesters. Maar juist op het moment 
dat de kennis ophoudt volgen belachelijke 
fouten. Wat moet de jonge schaker nu dan 
verder doen: doorgaan met het 
vervolmaken van zijn openingsrepertoire, 
of toch omschakelen naar andere 
problemen? 
Hoe moeten we de grove blunder 
uitleggen, die zwart heeft begaan? Hij 
heeft zich kennelijk laten leiden door een 
sjabloon. Merijn herinnerde zich, dat de 
uitval h7-h5 erg sterk is, wanneer wit pion 
d3 weggeeft (in de variant 21.Kb1 I:d3+ 
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22.Ka1), en onnadenkend speelde hij 
analoog. 

Kennis van de opening is natuurlijk 
noodzakelijk. Maar ten eerste moet je aan 
openingsstudie maar een deel van de tijd 
besteden (hoe minder, des te minder 
ervaren en sterk is de schaakspeler). En ten 
tweede moet de schaker geen slaaf worden 
van zijn eigen openingskennis. Het is 
belangrijk om te leren die kennis te 
gebruiken voor het zelfstandig oplossen 
van problemen die achter het bord 
ontstaan. Zoals bijvoorbeeld in de 
volgende partij mijn toenmalige 
twaalfjarige leerling Saša Rjazantsev dat 
deed. Ik werkte slechts twee jaar met hem 
(ik begon toen hij elf was) en in die tijd 
won hij het wereldkampioenschap tot en 
met 12 jaar en het Europees 
kampioenschap tot en met 14 jaar. 

Werner - Rjazantsev
Moskou 1998

1.Cf3 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Eg7 4.e4 d6 5.d4 0-0 
6.Ee2 e5 7.d5 a5 8.0-0 Ca6 9.Eg5 h6 10.Eh4 
Ie8 11.Cd2 Ed7

MKKKKKKKKN
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De stelling die ontstaat na 12.b3 Ch7 
13.a3 is één van de belangrijkste in het 
Petrosian-systeem van de koningsindische 
verdediging. Meestal vervolgt zwart met 
13...h5, maar ook het plan verbonden met 
f7-f5 is niet slecht – Rjazantsev oriënteerde 
zich precies op dit plan. Hij kende de partij 
Jusupov-Kasparov (Barcelona 1989), 
waarin de wereldkampioen een interessant 
positioneel kwaliteitsoffer toepaste: 13...f5 
14.ef gf!? 15.Eh5 Ic8 16.Ee7 Ge8 
17.E:e8 I:e8 18.Eh4 e4 19.Ic2?! (beter 
19.Gc1 Cc5 20.Gc2!, maar ook hier heeft 

zwart na 20...Cf6 21.Ce2 Ch5 goede 
compensatie voor het geofferde materiaal) 
19...Ih5 20.Eg3 Gf8 21.Ef4? (21.f4) 
21...Ig4 22.g3 Cg5, en het voordeel ligt 
al bij zwart. 
Saša legde me later uit, dat het nemen op 
f5 met de loper hem niet beviel, omdat 
zwart het belangrijke punt e4 aan de 
tegenstander laat. Maar is dat wel zo: als 
wit bijvoorbeeld op 14...E:f5 15.g4!? 
antwoordt, dan is 15...e4! 16.Gc1 e3! 
mogelijk met onduidelijke complicaties.
Een dergelijke discussie met de trainer 
direct na een gespeelde partij helpt de 
jonge schaker om zijn arsenaal aan ideeën 
te vergroten. Het is nuttig om de leerling 
zelfstandig te laten uitzoeken, of het door 
de trainer voorgelegde idee correct is (in 
het gegeven geval is dit idee welbekend in 
de openingstheorie), en of het hem wat 
lijkt. 
12.Gb1?! Ch7 13.b3  Rjazantsev begon te 
denken en begreep, dat het in een 
dergelijke situatie geplande kwaliteitsoffer 
al niet effectief meer was: 13...f5 14.ef gf? 
15.Eh5 Ic8 16.Ee7 Ge8 17.E:e8 I:e8 
18.Eh4 e4 19.Ce2! met voordeel voor wit 
(met de toren op a1 ging deze zet niet 
wegens 19...E:a1 20.I:a1 Ih5). Maar hij 
wilde niet omschakelen naar het plan 
verbonden met h6-h5. Wat dan te doen? 
De beslissing werd snel gevonden.
13...f5 14.ef E:f5!  Uitstekend – Saša 
heeft het stereotiep dat hij destijds had, 
verbonden met het opgeven van veld e4, 
overwonnen. Hij overwoog, dat 15.Cde4? 
niet mogelijk was wegens 15...E:e4! 
16.C:e4 Gf4 met stukwinst. Maar anders 
verliest wit gewoon een tempo. 
15.Gc1 Ef6!?  Opnieuw een succesvol 
plan: zwart behoedt zich voor een slechte 
loper. Op 16.Eg3 had hij 16...Eg5 
gepland, wat het paard pent, zodat het e4 
niet kan bereiken. Na 17.f3?! (17.h4) 
17...Cc5 heeft zwart een duidelijk 
voordeel. Overigens gaf het normale 
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15...g5 16.Eg3 Cc5 ook een uitstekende 
stelling.
16.E:f6 C:f6 17.g4! (praktisch 
gedwongen – anders had zwart onverdeeld 
het initiatief gegrepen.) 17...Ed7 18.f3 
(slechter is 18.Cde4?! C:e419.C:e4 b6 
20.Id2 Gf4 21.f3 Cc5) 18...Kg7 
19.Ed3 Ie7. Beide zijden hebben 
ongeveer gelijke kansen. In de verdere 
strijd, die niet zonder fouten was, behaalde 
zwart de overwinning. 

En hier is nog een wijdverbreid, maar naar 
mijn mening foutief oordeel. "Met het 
verschijnen van computer-databases zijn 
de hoeveelheid openingsinformatie, die 
voor een schaker bereikbaar is, en de 
snelheid waarmee deze zich verbreidt, 
aanzienlijk gegroeid; het is moeilijker 
geworden om de ontwikkeling van de 
huidige theorie te volgen en de vreselijke 
hoeveelheid noodzakelijke openingskennis 
in het geheugen te houden – daaruit volgt 
de het vergroten van de rol van de 
openingsvoorbereiding in onze tijd".
Er zijn in werkelijkheid, naast de 
bovengenoemde factoren, die het werken 
aan de opening moeilijker maken, ook 
andere, die in de tegenovergestelde 
richting werken. Met het geheugen van de 
computer kan men veel sneller dan vroeger 
de benodigde partijen vinden en 
doorkijken, het is comfortabeler geworden 
om gedane analyses te verzamelen en op te 
slaan. 
Het vergroten van de hoeveelheid 
informatie, verbonden met databases, 
betekent helemaal niet een verhoging 
van het belang van die informatie, maar 
brengt slechts de noodzaak van het 
uitwerken van nieuwe, effectieve 
manieren van het werken met die 
informatie met zich mee. 

Middenspel- en eindspelkennis

Ter wille van de correctheid moet hier 
worden opgemerkt, dat het doelgericht 

vergaren van openingskennis altijd in 
meerdere of mindere mate nut heeft voor 
de schaker, en dat proces heeft geen einde. 
Maar op het gebied van het middenspel of 
het eindspel treedt op een gegeven moment 
een verzadiging op en nieuwe kennis (ik 
spreek hier met name over concrete 
kennis) vergroot het spelpotentiaal al bijna 
niet meer. Als bijvoorbeeld een schaker 
enkele voorbeelden heeft onderzocht, die 
verbonden zijn met het loperoffer op h7, en 
de basisideeën van de combinatie begrepen 
heeft, dan zullen nieuwe voorbeelden met 
datzelfde thema nauwelijks bijdragen tot 
zijn vaardigheid (soms loont het zich 
opnieuw over het thema te buigen met het 
doel het geleerde te herhalen. Bij een 
goede beheersing van de basis van de 
eindspeltheorie gaat de noodzaak van een 
diepgaande studie en van het herinneren 
van nieuwe, steeds meer en meer 
specifieke stellingen, verloren – zij zullen 
waarschijnlijk toch niet op het bord komen 
en dragen weinig bij aan het vergroten van 
het algemene eindspelbegrip. 
Daarom wordt voor schakers, die al een 
hoog peil van beheersing in het middenspel 
en eindspel hebben bereikt, verdere 
vooruitgang op deze gebieden steeds 
problematischer. Bijgevolg groeit voor hen 
de rol van de openingsvoorbereiding – met 
name hier zijn ze in staat om een sterke 
tegenstander te overspelen, daarbij op 
goede gronden hopend in het verdere 
verloop van de strijd geen opvallende 
fouten meer te begaan. 
Ik ben er echter van overtuigd, dat het 
aangevoerde oordeel alleen correct is (en 
met een serieuze reserve) voor de kleine 
kring van toonaangevende schakers. De 
praktijk laat zien, dat zelfs grootmeesters 
in midden- en eindspel een hoop fouten 
begaan, soms zeer primitieve. 
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Alburt - Dlugy
Kampioenschap van de USA, Los Angeles 

1991
MKKKKKKKKN
I?@?@?@?@J
I@?@?@?@?J
I?@?@-@?@J
I@?@5"?@?J
I?@?@?07@J
I@?@?@?@?J
I?@?@?@?@J
I@?@?@?@?J
PLLLLLLLLO

Hoe kan zwart zich verdedigen? De 
schaker, die de basisprincipes van het 
toreneindspel goed onthouden heeft, zou 
zonder te twijfelen 59...Ga4! hebben 
gespeeld, waarna hij met de toren de 
“lange kant” inneemt – remise zou dan 
zonder noemenswaardige problemen zijn 
bereikt. Er volgde echter 59...Kg5? 
60.Ga6! Gb4 (de afgegeven zet). Op dit 
moment werd de partij afgebroken. 
De hervatting stond over twee uur op het 
programma. Patrick Wolff en Igor Ivanov 
boden Maxim Dlugy hun hulp aan bij de 
analyse. Zij hadden een eindspelhandboek 
bij zich (Levenfiš en Smyslov - "De 
theorie der toreneindspelen"), waarin 
nuttige informatie werd gevonden. Dit is 
de belangrijkste basisstelling.

MKKKKKKKKN
I?0?@?@?@J
I.?@?6?8?J
I?@?@!@?@J
I@?@?@?@?J
I?@?@?@?@J
I@?@?@?@?J
I?@?@?@?@J
I@?@?@?@?J
PLLLLLLLLO

1.Ga1? biedt zichzelf aan, maar leidt niet 
tot het doel: 1...Gb7+ 2.Kd8 Gb8+ 3.Kc7 
Gb2 4.Gf1 Ga2! (de toren heeft de “lange 
kant” ingenomen) 5.e7 Ga7+. Het blijkt, 
dat een stelling van wederzijdse zetdwang 
op het bord is gekomen – het is 
noodzakelijk om de zetplicht aan de 
tegenstander over te doen. 

1.Kd6+! Kf6 2.Kd7! Kg7 3.Ke7 
Indien 3...Gb1, dan bezet de witte toren de 
achtste rij, waarna het simpel gewonnen is: 
4.Ga8! Gb7+ 5.Kd6 Gb6+ (5...Kf6 
6.Gf8+ Kg7 7.e7) 6.Kd7 Gb7+ 7.Kc6. 
Maar hoe verslechtert dan het verplaatsen 
van de koning naar g6 de zwarte stelling?
3...Kg6 4.Ga1 Gb7+ 5.Kd8(d6) Gb8+ 
(5...Kf6 6.e7 Gb8+ 7.Kc7 Ge8 8.Kd6 
Gb8 9.Gf1+ Kg7 10.Kc7 Ga8 11.Ga1!) 
6.Kc7 Gb2 7.Ge1!  Hier zit het ‘m dus in! 
Deze zet was niet beschikbaar met de 
koning op g7 (vanwege het antwoord 
Kf8). Maar nu is zwart zonder 
verdediging. 
Het is opmerkelijk, maar drie sterke 
schakers, gewapend met een theoretisch 
handboek en met de mogelijkheid om aan 
de stukken te zitten, hebben geen van allen 
de details begrepen van een tamelijk 
eenvoudig eindspel. De eerste zet, die ze 
thuis bedacht hadden, bleek de beslissende 
fout te zijn. 
61.Ke6 Kg6??  Tot remise leidde 
bijvoorbeeld 61...Gb7! – er is een bekende 
theoretische stelling ontstaan, maar met de 
stukken een rij naar beneden opgeschoven. 
Hier is het door ons bedachte plan al niet 
meer voldoende voor de winst. 
62.Ke7+ Kg7 63.Ga7!  Het is niet 
mogelijk om de overgang te verhinderen 
naar de theoretische stelling, die, zoals we 
weten, gewonnen is. Dlugy heeft deze zet 
blijkbaar overzien, terwijl hij alleen naar 
63.e6? Gb7+ gekeken had. 
63...Gb8?!  Op zijn minst loonde het om 
63...Gb6 64.e6 Gb8 te proberen, om te 
controleren of de tegenstander weet dat 
zijn koning een driehoekje moet maken.
64.e6 Kg6 65.Ga1 Gb7 66.Kd6 Gb6+ 
67.Kd7 Gb7+ 68.Kc6 Gb8 69.Kc7 Gh8 
(69...Gb2 70.Ge1!) 70.e7  Zwart gaf op.

De voorraad van “exacte” eindspelen, die 
je absoluut goed moet kennen en 
onthouden, is naar verhouding niet groot: 
honderd of maximaal tweehonderd 
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tamelijk eenvoudige theoretische 
eindspelen. We hebben net één van die 
eindspelen gezien – hierop was onze keus 
voor het eindspel Alburt-Dlugy gebaseerd. 

De studie van het eindspel, en des te 
meer van het middenspel, is in 
belangrijke mate het beheersen van 
eindspel- en middenspelideeën: 
algemene en veel voorkomende 
principes en wetmatigheden, typische 
beoordelingen, manieren om 
verschillende situaties te behandelen. 
De rijkdom en de diversiteit van het 
arsenaal aan ideeën, waarvan de 
schaker gebruik maakt, bepaalt in hoge 
mate zijn klasse, en dus ook zijn 
praktische speelsterkte. 

De bronnen, waaruit het arsenaal aan 
ideeën gevuld wordt, kunnen de meest 
uiteenlopende zijn. Meestal is dit de eigen 
toernooipraktijk, observaties die gewonnen 
worden bij de studie van gespeelde partijen 
(hierom is het nu zo belangrijk om ze te 
kunnen analyseren). 
Een onmisbare bron van informatie 
vormen boeken en artikelen. Het is 
noodzakelijk om te leren zich met 
vertrouwen te oriënteren op de oeverloze 
zee van de schaakliteratuur. Niet alle 
auteurs zijn even betrouwbaar en 
competent – men moet voor zichzelf die 
auteurs uitkiezen, bij wie men het 
maximale rendement kan halen. 
Niet zo veel nut hebben een zuiver 
analytische uiteenzetting van een partij, of 
droge selecties van voorbeelden, die 
algemeen bekende regels illustreren. 
Kiest u boeken uit, waarin de auteurs een 
persoonlijke, levendige opvatting van 
problemen uitdrukken, die voorkomen in 
het door hen beschouwde materiaal. 
Zulke boeken zijn bijvoorbeeld de 
klassieke monografiën “Mein System” van 
Aaron Nimzovitsj of het boek van David 
Bronstein over het kandidatentoernooi 
Zürich 1953. 

Ongetwijfeld kan men bijna iedere 
partijverzameling met eigen commentaar 
van een topgrootmeester aanbevelen. Hier 
kunt u voor uw studie het werk van een 
schaker met een willekeurige stijl 
uitkiezen, afhankelijk van de opgaven, die 
u voor zichzelf wilt oplossen.  
Kort geleden stonden twee van mijn 
tamelijk sterke leerlingen voor de opgave, 
om wezenlijke vooruitgang te boeken in 
het positiespel. Ik raadde hen aan om wat 
te werken met een partijenverzameling van 
Vasilij Smyslov – en in beide gevallen was 
het gewenste resultaat spoedig daar. 
Er zijn grote schaakspelers, wier 
commentaar bijzonder rijk en interessant 
zijn. In mijn tijd heb ik met ontzettend veel 
genoegen de verzamelde partijen van Bent 
Larsen bestudeerd en zijn krantenartikelen; 
het boek van Michail Tal over zijn match 
met Botvinnik behoort tot mijn favorieten. 
Bijna alle werken van John Nunn zijn 
leerzaam en interessant, omdat de auteur 
een sterke grootmeester is en een 
buitengewoon getalenteerde 
persoonlijkheid is met een zeer hoge 
intelligentie. Van de huidige schaakspelers 
bevallen mij, bijvoorbeeld, de 
commentaren van Aleksandr Morozevič. 
Ik hoop, dat ook mijn boeken nuttig zijn. 
In ieder geval zijn ze populair bij schakers 
uit verschillende landen en van het meest 
uiteenlopende niveau – van amateurs tot 
topgrootmeesters. Ik heb twee series: “De 
school van de toekomstige kampioenen” 
(vijf boeken, geschreven samen met Artur 
Jusupov) en “De school van het hoogste 
meesterschap” (vier boeken). 
Niet lang geleden heb ik het werk aan een 
eindspelleerboek voltooid (let wel: een 
leerboek, en geen handboek, waarvan er 
veel zijn). 
Er zijn auteurs, waaraan men zijn tijd beter 
niet kan verdoen. Bijvoorbeeld A.Suetin – 
een sterke schaker en lang geleden een 
talentvol iemand, maar een kwakzalver. 
Hij verwees zelf eens naar een ironische 
opmerking van M. Tal’: “Suetin heeft niet 
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eens tijd om te lezen wat hij zelf 
geschreven heeft”. 
Ik koester een verdenking tegen boeken, in 
de titel waarvan een getal staat: 200, 500, 
1000 (korte partijen, combinaties etc.). En 
hoe meer getallen, hoe slechter – hoe 
oppervlakkiger de voorbeelden de 
voorbeelden in het boek zijn onderzocht. 
Het doel van de auteurs is gewoonlijk 
(naast het geld, natuurlijk) met name het 
bijeenbrengen van een verzameling, maar 
helemaal niet het uitdrukken van de ideeën 
erin. In het voorwoord van zo’n boek 
(gepubliceerd door de Engelse uitgeverij 
Gambit) schrijft de auteur J.Emms 
openhartig: «…Het vooruitzicht om 1001 
geschikte oefeningen te zoeken leek in het 
begin ontmoedigend, zacht gezegd. 
Niettemin had de opgave om zo'n groot 
oefeningenboek te maken al bezit van mij 
genomen en er was geen weg terug». Dat 
wil zeggen, de auteur had aanvankelijk 
helemaal niets in gedachten op dit gebied, 
daarom begon hij voorbeelden uit te 
zoeken (zeker erg snel – anders zou 
namelijk de eringestoken tijd zich niet 
terugbetalen), hij rangschikte ze op de een 
of andere manier en publiceerde het. Het is 
niet moeilijk om de kwaliteit van het 
bijeengebrachte materiaal en het 
methodische niveau van het boek te 
voorspellen, zelfs wanneer men er geen 
blik in heeft geworpen. 
Men moet zich niet beperken tot slechts 
zuiver educatief materiaal. Het is nuttig om 
kennis te maken met de geschiedenis van 
het schaakspel, met de persoonlijkheden 
van de toonaangevende spelers in de 
schaakwereld vroeger en nu, en met de 
ontwikkeling en de strijd van meningen, 
ideeën en concepten. Ik beveel 
bijvoorbeeld het boek van G.Sosonko, «Ik 
heb Capablanca gekend», aan. Daarin 
worden portretten gegeven van schakers en 
trainers, positief maar niet suikerzoet – de 
lezer krijgt een objectief beeld van de 
helden van het boek. Daarbij komt, dat het 

taalgebruik van de auteur superieur is – het 
is echte literatuur. 
Op de tegenoverliggende pool bevinden 
zich de geschriften van E. Gik – één grote 
banaliteit en smakeloosheid, waarvan het 
niet moeilijk is zich te overtuigen, wanneer 
men door een willekeurig handboek van 
zijn onzinverhalen bladert. 

Goed, als voornaamste bron van nieuwe 
ideeën dienen de eigen toernooipraktijk en 
de schaakliteratuur. Erg nuttig is ook de 
samenwerking met ervaren spelers en 
trainers, die beschikken over een brede en 
diepe schaakkennis. En ook de uitwisseling 
van ideeën met vrienden en collega’s blijkt 
vaak vruchtbaar. 
Hier is een leerzaam verhaal, dat de jonge 
Viswanathan Anand is overkomen en door 
hem verteld wordt in het boek “My Best 
Games of Chess”. 
Tijdens het toernooi in Reggio Emilia 1989 
liet Vasilij Ivanchuk aan Anand een 
grappige combinatie zien in één van de 
varianten van de Catalaanse opening. 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.g3 Ee7 
5.Eg2 0-0 6.Cc3 dc 7.Ce5 c5 8.dc Ic7 
9.C:c4 I:c5

MKKKKKKKKN
I/(+@?07@J
I$#@?,#$#J
I?@?@#(?@J
I@?4?@?@?J
I?@%@?@?@J
I@?&?@?"?J
I!"?@!")"J
I.?*16?@-J
PLLLLLLLLO

De theorie onderzoekt 10.Ib3, maar 
Ivanchuk liet een erg sterk idee zien: 
10.b3!. De pointe is, dat op 10...Gd8 
11.Ea3! G:d1+ 12.G:d1 Ic7 13.Cb5 
volgt, en de dame is gevangen.
In de volgende partij van Anand, die hij 
een maand later speelde, werd een totaal 
andere opening toegepast.
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Anand - Benjamin
Wijk aan Zee 1989

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cd 4.C:d4 Cf6 
5.Cc3 Cc6 6.Eg5 e6 7.Id2 Ee7 8.0-0-0 
0-0 9.Cb3 Ib6 10.f3 Gd8

MKKKKKKKKN
I/@+0?@7@J
I$#@?,#$#J
I?4'$#(?@J
I@?@?@?*?J
I?@?@!@?@J
I@%&?@!@?J
I!"!2?@!"J
I@?6-@)@-J
PLLLLLLLLO

"In die tijd bestudeerde ik de 
openingstheorie niet erg diep. Ik had me 
bekend gemaakt met de theorie, maar 
probeerde haar niet voor te zijn. Na 
10...Gd8 beviel mijn stelling me opeens 
niet meer en ik kon geen geschikte 
voortzetting vinden. En opeens begon het  
me te dagen: ik zag een klein trucje na 
11.Kb1.
11.Kb1 d5?!
Indien 11...a6, dan 12.Ee3 Ic7 13.If2,  
en wit wint tijd dankzij de dreiging Eb6;  
dat is één van de ideeën van de zet Kb1: 
a7-a6 provoceren. Later bleek, dat dit  
eigenlijk niet van betekenis is, omdat het  
zwarte tegenspel bestaat uit de zetten a6,  
Cd7 en b5, maar in 1989 wisten we dat 
niet!
Na 11.Kb1 keek Benjamin met verbazing,  
omdat hij de zin van mijn zet niet begreep. 
Waarschijnlijk dacht hij: "Vishy ziet niet,  
dat zwart d5 dreigt te spelen”.
12.E:f6 de?  Benjamin loopt in de val. Hij 
kon er nog vanaf komen met 12...E:f6  
13.ed E:c3 14.I:c3 ed, hoewel wit na 
15.Ic5 of 15.Ed3 enig positioneel  
voordeel behoudt. Echter, zoals hij na de 
partij erkende, was het idee van wit  
eenvoudig niet in zijn hoofd opgekomen.
13.E:e7!  (13.Ed4 C:d4 14.C:d4 e5) 
13...G:d2 14.C:d2!

MKKKKKKKKN
I/@+@?@7@J
I$#@?*#$#J
I?4'@#@?@J
I@?@?@?@?J
I?@?@#@?@J
I@?&?@!@?J
I!"!&?@!"J
I@5@-@)@-J
PLLLLLLLLO

Na 14...C:e7? wint wit door middel van 
15.Cc4 Ic7 16.Cb5, en de zwarte dame 
gaat bijna precies zo verloren, als in het  
idee van Ivanchuk uit de Catalaanse 
opening. In tegenstelling tot die stelling 
gaat ze hier niet verloren, maar de 
matdreiging op d8 betekent dat dit toch het 
geval is. Op het volgende toernooi waar ik  
Ivanchuk ontmoette kwam hij naar me toe 
en zei: "Ik zie dat je mijn idee uit het  
Catalaans hebt gebruikt!".  (al het 
commentaar van V.Anand).

Zoals u ziet, zijn tactische of positionele 
ideeën in het schaken vrij universeel en 
vaak kunnen ze worden toegepast in 
stellingen, die uiterlijk weinig gemeen 
hebben met de eerder bestudeerde 
stellingen. Het beschikken over een brede 
kring van ideeën vergemakkelijkt het 
vinden van de juiste oplossing achter het 
bord aanmerkelijk. Is dat nu minder 
belangrijk, dan de kennis van een of andere 
openingssubtiliteit?

Een belangrijke hulp bij het trainingswerk 
van een schaker is tegenwoordig de 
computer. Ik beschouw mezelf niet als een 
specialist op dat gebied, maar uiteraard 
gebruik ik wel een computer bij mijn werk 
en kan ik er wel enige dingen over zeggen. 
 
Ten eerste is het voor elke schaker nuttig 
om een database met zijn eigen partijen te 
hebben, bij voorkeur met commentaar.
Na een ronde voert hij de zojuist gespeelde 
partij in de computer in, samen met de 
varianten die hij tijdens de partij heeft 
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gezien, zodat die niet verloren gaan bij een 
latere analyse.
Ten tweede. Het is handig om een database 
te hebben met alle partijen van de 
Informator -  altijd is er dan een 
openingshandboek bij de hand met nuttige 
commentaren van grootmeesters en 
meesters. Er bestaan ook andere, 
soortgelijke bronnen van informatie. Niet 
aantrekkelijk zijn de omvangrijke 
databases met onbecommentarieerde 
partijen. Om zich daar vlug in te oriënteren 
is een behoorlijke hoog niveau vereist.
Ten derde: Fritz of een ander 
computerprogramma. Met dit middel dient 
zeer voorzichtig te worden omgegaan. Aan 
de ene kant helpt het programma om 
tactische missers in de analyse te 
voorkomen. Aan de andere kant….  
Een tijd geleden werkte ik in Amerika met 
grootmeester Patrick Wolff and zette hem 
een leerzame positionele opgave voor 
(deze valt te vinden in het boek “Positional 
Play” van M. Dvoretsky en A.Jusupov). 
Patrick loste de opgave erg slecht op en 
was van zijn stuk gebracht. De volgende 
dag analyseerden we samen een erg 
scherpe variant van het damegambiet, en in 
alle kritische stellingen consulteerde Wolff 
de computer. Ik maakte hem duidelijk: 
'Patrick, verbaast het je nog dat het je zo 
slecht verging met de opgave?' . Iedere 
positionele beslissing steunt op kleine 
tactiek – enige berekeningen, dreigingen 
voor jezelf en je tegenstander, etc. Het 
ontdekken van tactische mogelijkheden 
moet getraind worden, maar bij jou wordt 
dat werk gedaan door Fritz. Als je met 
Anand analyseert, dan wordt de rol van 
Fritz vervuld door Vishy, die bliksemsnel 
overwegingen maakt.' 

Natuurlijk, schaakprogramma's besparen 
een heleboel tijd, voorkomen een heleboel 
fouten, maar beroven daardoor de schaker 
van de benodigde training in de kleine 
tactiek. 

Nog een aspect van het gebruik van de 
computer is het internet. Het is mogelijk 
om de grootste toernooien direct te volgen, 
snel informatie te verkrijgen van over de 
hele wereld. Toch moet men zich niet laten 
verleiden om aan het werk te gaan met pas 
gespeelde partijen. Het is beter om even te 
wachten, tot dat er commentaren bij 
worden gepubliceerd. Het verdient ook 
geen aanbeveling om tijd te verspelen aan 
eindeloos snelschaken op de ICC (Internet 
Chess Club) of andere speelsites; spelen 
voor het plezier is natuurlijk mogelijk, 
maar niet «in een roes».

Training

Tot nu toe hebben we het gehad over het 
verbreden van onze kennis – van 
openingen, middenspel en eindspel. 
Maar er is ook een ander aspect van 
vervolmaking, dat niet minder (en in mijn 
diepste overtuiging zelfs veel meer) 
belangrijk is. Het gaat hier over de 
vaardigheid om kennis toe te passen, het in 
staat zijn om de juiste beslissingen te 
nemen in de verschillende situaties die op 
het schaakbord kunnen ontstaan.
Wat bedoel ik met vaardigheid om de 
kennis toe te passen? 
In de eerste plaats de beheersing van de 
basisvaardigheden zoals combinatoir 
inzicht, nauwkeurige berekening van 
varianten en een objectieve beoordeling 
van stellingen, vaardigheden die alle op 
hun beurt ook weer onder te verdelen 
vallen in verschillende specifieke soorten. 
Zonder deze vaardigheden is kennis 
nutteloos, omdat niets automatisch kan 
worden toegepast. Iedere keer is het nodig 
om zich te verdiepen in de concrete situatie 
die op het bord is ontstaan, die wat betreft 
sommige details zeker zal verschillen van 
stellingen die we al eerder hadden 
bestudeerd. Hier valt niet te ontkomen aan 
concrete berekening en beoordeling.
Ten tweede, het beheersen van algemene 
(en vooral psychologische) methodes om 
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een zet te vinden en een beslissing te 
nemen in de verschillende situaties die 
tijdens het spelverloop ontstaan.  
Bijvoorbeeld, aanval of verdediging, het 
realiseren van voordeel of het overspelen 
van een tegenstander in een ongeveer 
gelijke stelling, etc. Hoe kan men 
vooruitgang boeken in een van 
bovengenoemde richtingen? Het recept is 
overbekend uit andere aspecten van het 
leven (vooral op het gebied van sport): 
het is nodig om doelgericht te trainen. 

Vaak is volkomen duidelijk voor een 
schaker dat hij bijvoorbeeld slecht is in het 
berekenen van varianten of onvoldoende 
vasthoudend en fantasierijk is in moeilijke 
stellingen, of slecht zijn voordeel uitbuit. 
Deze gebreken  hinderen hem en leiden 
voortdurend tot het verlies van belangrijke 
punten en afnemende toernooiresultaten. 
Wat te ondernemen? Het is noodzakelijk 
om zich enige tijd te concentreren op het 
probleem. De eigen partijen analyseren, 
boeken met het betreffende thema inkijken 
en soortgelijke voorbeelden zoeken. Het 
zou heel nuttig zijn om overeenkomstige 
opgaven op te lossen, maar waar moet men 
die vinden? Het is hierom dat ik vanaf het 
begin van mijn werk als trainer ben 
begonnen hoog kwalitatieve oefeningen te 
verzamelen, die gericht zijn op het 
verwerven van vaardigheden en kennis, die 
van elke schaker vereist worden. 
Mijn leerlingen hebben actief gebruik 
gemaakt van mijn cartotheek met opgaven, 
die hen heeft geholpen snel en effectief 
gebreken te verhelpen, en ook hun sterke 
kanten te ontwikkelen.
In de schaakwereld zijn er helaas maar 
weinigen die regelmatig trainen. De meeste 
schakers houdt zich slechts bezig met het 
verwerken van informatie. Velen koesteren 
de gedachte dat openingsanalyse en 
toernooipraktijk hun ontwikkeling en 
algemeen  schaakmeesterschap 
ondersteunen 

Maar dat klopt slechts gedeeltelijk. 
Schaakmeesterschap behelst vele 
componenten, en voor een snelle 
ontwikkeling van willekeurig welk 
onderdeel is, zoals ook in andere sporten, 
een doelgerichte training juist op dat 
gebied vereist   

Toen ik het over het onderzoek van 
middenspel en eindspel had, merkte ik op 
dat het zelden lukt om gemaakte analyses 
te gebruiken – er is slecht een kleine kans 
dat op het bord de eerder bestudeerde 
stelling ontstaat. Echter zulk werk heeft 
een andere, wezenlijker waarde: praktische 
training, ontwikkeling van de vaardigheid 
om optimale beslissingen te kunnen nemen 
in verschillende situaties.

Dvoretsky-Kupreichik
Kampioenschap USSR, 1e liga, Minsk 
1976 

MKKKKKKKKN
I?@?@?@?@J
I0?@?@?@?J
I?@?@?$#@J
I@?@7@?@?J
I!@?@-@!6J
I@?@?@!@?J
I?@?@?@?@J
I@?@?@?@?J
PLLLLLLLLO

Laten we proberen een beslissing voor 
zwart te nemen. Ten eerste is het nuttig om 
de bekende regel van Tarrasch erbij te 
halen: «Plaats de toren achter de vrijpion,  
zowel achter die van de jezelf als achter  
die van de tegenstander.»  

Een paar zetten eerder was de partij 
afgebroken en deze stelling was door beide 
spelers in de thuisanalyse bekeken. Ik had 
slechts gerekend op de logische 
omvoering van de toren achter de vrijpion:: 
53...Gh7+! 54.Kg3 Gh1. Het is waar dat 
na 55.Kf4 Ga1? 56.g5! fg+ 57.K:g5 Ga3 
58.Gf4 zwart verliest, maar met 55...Gf1!, 
kan hij het plan van de tegenstander 
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verstoren, terwijl hij zelf g6-g5+ 
voorbereidt.
Onverwachts koos mijn tegenstander voor 
53...Gb7?!. Een vreemde zet, want nu kan 
mijn toren achter de vrijpion worden 
geplaatst, zelfs op twee manieren: 54.Ge3 
en 55.Ga3, of 54.a5 gevolgd door 55.Ga4. 
Een nieuwe opgave doet zich voor: welke 
van de twee is correct?
De tweede mogelijkheid lijkt 
aantrekkelijker (het is voordelig om met de 
pion op te rukken); de vraag is, of de 
voortzetting niet weerlegd kan worden. 
Snel de varianten overwegend, besloot ik 
dat dat niet het geval was. Natuurlijk bleef 
er twijfel, zwart was immers wezenlijk al 
bij de thuisanalyse tot zijn keus gekomen. 
Maar doorzettingsvermogen en geduld 
voor een nauwkeurigere verifiëring  had ik 
niet (het is zelfs vreselijk om er aan 
herinnerd te worden hoeveel belangrijke 
punten niet verloren zijn gegaan door dat 
gebrek), en vlug zette ik mijn pion vooruit.
54.а5? Gb3 (54...Gа7 55.Gа4 biedt geen 
hoop) 55.Gа4 G:f3 56.а6. Het lijkt of het 
zwart slecht is vergaan, immers: 56...g5+ 
57.Kh5 Gh3+ 58.Kg6 Gh8 59.a7 Ga8 
60.K:f6 belooft hem geen enkele kans op 
redding.
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Toen ik tijdens de partij voor deze variant 
koos overzag ik het prachtige antwoord: 
56...Kе6!!. Nu blijkt dat 57.а7? 
onmogelijk is wegens 57...g5+! 58.Kh5 
Kf7 en onontkoombaar mat. Nu moest ik 
me tevreden stellen met remise na 57.g5 
fg+ 58.K:g5 Gf8.
Wit had moeten kiezen voor de 
bescheidenere voortzetting 54.Gе3! Gа7 

55.Gа3 Gа5! (voor de verdediger is het 
noodzakelijk om de vrijpion zo vroeg 
mogelijk te stoppen, iets wat ik probeerde 
te voorkomen toen ik 54.a4? speelde). Het 
is nodig om de vraag te stellen of het witte 
voordeel genoeg is voor de winst. De 
deductieve methode heeft al uitgewezen 
dat er toch geen betere voortzetting 
voorhanden was. 
Door de stelling te bestuderen (of nog 
beter, door hem als opgave op te lossen), 
kunnen we niet alleen belangrijke principes 
van het toreneindspel herhalen, maar ook 
het praktisch toepassen oefenen, en tegelijk 
zulke belangrijke vaardigheden als de 
berekening van varianten, de aandacht 
voor de kansen van de tegenstander en het 
gebruik van de methode van uitsluiting 
trainen.  

Oefeningen uit het trainersarsenaal 
onderscheiden zich niet alleen door het 
thema of de moeilijkheidsgraad, maar ook 
door de vorm van toepassing. Ze kunnen 
worden voorgelegd als opgave of voor 
bestudering thuis; voor een oplossing of 
voor analyse (waarbij de stukken bewogen 
mogen worden). 
De training wordt effectiever naarmate de 
reële partijsituatie wordt benaderd en 
dientengevolge een maximale concentratie 
wordt gegarandeerd.
Dit is waarom, als er meerdere leerlingen 
deelnemen aan een training, waarvan het 
niveau niet al te veel verschilt, het zin heeft 
om te zorgen voor een competitief element. 
Uit hetzelfde oogpunt heeft het nut om 
toevlucht te nemen tot «straf» voor 
«verlies», vooral in die gevallen waar 
serieuze fouten worden gemaakt, die 
redelijkerwijs makkelijk hadden kunnen 
worden vermeden. Verschillende fysieke 
oefeningen kunnen dienen als straf: 
opdrukken, kniebuigingen, rondjes lopen, 
etc.     
In mijn praktijk als trainer heb ik een 
veelvuldig aantal vormen en middelen van 
trainen uitgewerkt en toegepast. In de 
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eerste twee boeken uit de serie «School of 
Chess Excellence»:  "Endgame Analysis" 
en "Tactical Play" wordt een van de meest 
effectieve trainingsmethodes besproken: 
het uitspelen van speciaal  uitgekozen 
stellingen. Hier zal ik slechts kort het idee 
toelichten.
Laten we de volgende eenvoudige opgave 
nemen.

Berger-Bauer
Corr.  1889-1891
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Hoe kan de pluspion tot nut worden 
gemaakt? Manoeuvres op de 
koningsvleugel hebben geen zin (het 
bereiken van een zetdwang positie met de 
koningen op h4 en g6 met zwart aan zet zal 
uiteraard niet lukken). De enige kans 
bestaat uit een doorbraak op de 
damevleugel.
1.c4! bc 2.Ke3(e2)  Iets minder 
nauwkeurig is 1.Ke3 Kg5 2.c4, omdat wit 
nu rekening moet houden met  2...K:g4. 
Overigens, na 3.Ke4! Kg5 4.Ke5! h5 
5.c5 verliest zwart zijn nieuwbakken dame.
2...Kg5 3.a4! (alleen zo!) 3...K:g4 4.b4 
Het is duidelijk dat wit wint. De oplossing 
is gevonden!
Maar laten we nu voortstellen om de 
positie niet te analyseren, maar uit te 
spelen achter het bord. De tegenstander 
antwoordt 4...ab, en onmiddellijk spelen 
we de pion naar voren: 5.a5, maar na 5...b3 
6.Kd3 b2 7.Kc2 Kf3! erkennen we 
plotseling dat de zwarte koning,  vreemd 
als het lijkt, op tijd zijn pionnen te hulp 
snelt: 8.a6 Ke2 9.a7 b1I+ 10.K:b1 Kd2 
11.a8I c2+.

In plaats van het overhaaste 5.a5?? wint 
5.Kd3! op elementaire wijze – nu zijn de 
verbonden vrijpionnen geneutraliseerd, 
terwijl de a-pion nog steeds eerder zal 
promoveren dan zijn tegenhanger op de h-
lijn.

Als de trainer van zijn leerling verlangt, 
dat hij de stelling vanaf het begin tot en 
met de zet 5.Kd3! oplost, heeft hij geen 
gelijk, hoewel de opgave zeker mogelijk is. 
Een onderdeel van de kunst om varianten 
te berekenen is de vaardigheid om op een 
maximaal economische manier tot een 
beslissing te komen en niets overbodigs te 
berekenen. Om in een praktische partij tot 
een correct plan van aanpak te komen, 
hoeven we de subtiliteit op de vijfde zet 
helemaal niet te voorzien – dat betekent dat 
een trainer dit ook niet hoeft te eisen 
tijdens een training. Gebeurt dit niet dan 
ontwikkelt de leerling een irrationeel 
algoritme voor het nadenken over een zet, 
wat hem onherroepelijk zal maken tot een 
tijdnoodpatiënt.
Dat terwijl bij het uitspelen van deze 
stelling van de leerling wordt verwacht dat 
hij bij beperkte bedenktijd eerst de 
piondoorbraak vindt, en daarna, de 
concentratie vasthoudend, de vreselijke 
vergissing aan het einde vermijdt (waar 
trouwens in deze relatief makkelijke 
opgave zelf een paar sterke spelers niet in 
slaagden).

Psychologische vervolmaking
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Het succes van een speler, de mate en de 
stabiliteit daarvan hangen niet alleen 
af van zijn talent en van zijn pure 
schaakkunnen, maar in grote mate 
ook van zijn persoonlijke 
eigenschappen. Men kan denken aan 
de gezondheidstoestand, 
energievoorraad, werklust, strijdlust, 
overtuiging van de eigen kracht, het 
vermogen om een hoog niveau van 
concentratie vast te houden, etc. 

De noodzakelijkheid van een veelzijdige 
ontwikkeling van een schaakspeler heb ik 
duidelijk gemaakt met het schema, dat vele 
jaren geleden werd voorgesteld bij een 
soortgelijke aanleiding door Napoleon 
Bonaparte.

    Y
  Persoonlijke eigenschappen
8

7

6

5

4

3

2

1

X
        1     2     3     4     5     6     7     8     9

   Schaaktechnisch kunnen

We hebben een grafiek opgemaakt, waar 
het schaaktechnisch kunnen van de 
sportman langs de horizontale as is afgezet, 
en langs de verticale as zijn persoonlijke 

eigenschappen (karakter, voorraad energie, 
etc). De praktische sterkte van de speler, 
het niveau van de door hem behaalde 
successen is equivalent aan de ruimte van 
het vierkant van beide kanten, volgens 
gelijk normen samengesteld, gemeten in 
afgesproken eenheden. We staan tien 
eenheden toe, het maximum waarboven 
niet kan worden uitgekomen. Van een 
sportman met een gemiddelde 
ontwikkeling van beide componenten (5 en 
5) zal het bereikte niveau gelijk zijn aan 
25, terwijl een sportman met uitmuntend 
schaaktechnische gegevens (9) en met lage 
persoonlijkheidsgegevens (2) op een 
aanmerkelijk lager resultaat zal uitkomen - 
18.

Nuttig is ook de volgende overweging: 
voor zo'n sportman betekent een stap 
vooruit in zuiver schaaktechnische zin (die 
overigens heel moeilijk te maken valt bij 
een al zo hoog bereikt niveau) een kleine 
vooruitgang: slechts 2. Terwijl een stap 
vooruit van slechts een eenheid op het 
overgebleven gebied een aanzienlijk groter 
totaaleffect geeft (3 x 9 = 27).
Begrijpelijkerwijs zou de grafiek ook 
meerdimensionaal kunnen zijn, 
tegelijkertijd zouden er meerdere 
componenten van invloed kunnen zijn (met 
gelijke of correctieve factoren).
 
Vele fouten die begaan worden door 
schakers van ieder niveau, zelf van het 
hoogste, kunnen worden verklaard door 
psychologische en persoonlijke factoren 
Denk alleen maar aan mijn fout in de partij 
tegen Kupreichik. In het hoofdstuk "Wat is 
er verborgen achter de fout" uit het boek 
van M Dvoretsky en A Yusupov 
“Развитие творческого мышления 
шахматиста” (“development of the 
chessplayer's creative thinking”) 
analyseerde ik karakteristieke fouten van 
de dertiende wereldkampioen Garry 
Kasparov waaraan zuiver psychologische 
factoren ten grondslag lagen. In hetzelfde 
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artikel verwees ik naar de fouten die 
kenmerkend waren voor Vishwanathan 
Anand als gevolg van de bij hem 
ontbrekende vaardigheid om grondig en 
diepgaand varianten te controleren. 
"Anand beschikt over een opmerkelijke 
intuïtie, vele van zijn beslissingen (soms 
ook hele moeilijke) neemt hij snel, maar 
snelheid van denken gaat vaak slecht  
samen met accuratesse en precieze 
berekening".
Hier een voorbeeld dat het bovenstaande 
illustreert.

Karpov-Anand
Wijk aan Zee 1998
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Bij het bestuderen van deze partij werd ik 
bevangen door een esthetisch verrukken 
door de gepointeerde en energieke 
manoeuvres van de Indiase grootmeester, 
die zijn ervaren tegenstander  volledig 
overspeelde. Maar hier, nu alleen nog de 
puntjes op de i hoeven te worden gezet, 
bevroor Anands hand, en vervolgens nog 
een tweede keer, in heel eenvoudige 
situaties.
De zet 46...e3! wijst zich natuurlijk vanzelf 
en het vinden van de variant 47.Gfh2 
Ga3+ 48.Kb2 Ga2+! – is geen probleem 
voor iedere schaker, laat staan voor zo'n 
uitstekend tacticus als Anand. 
Desalniettemin speelde hij iets anders 
(waarschijnlijk, bijna zonder nadenken!).
46...Ga2? 47.Gfh2 G:e2 48.G:e2 E:e2 
49.G:h7+ K:h7 50.I:e2 I:g3+ 51.Kd4 
I:f4  Ik riskeer te veronderstellen dat toen 
Anand zijn 46ste deed hij had gerekend op 
52.I:e4+ I:e4+ 53.K:e4 Kg6 54.Kf4 
Kh5 met winst in het pionneneindspel. In 

de verleiding gebracht door deze variant, 
verzuimde hij om hem te checken en om 
naar een ander, beter alternatief uit te 
kijken 
52.Ih5+ Kg7 53.Ie8
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De winst is nog steeds binnen handbereik: 
53...Id2+! 54.K:e4 I:b4+ 55.Kf3 
(55.Kd3 Ib3+ 56.Kd2 Id5+) 
55...Ic3+! 56.Kg4 Id4+ 57.Kf3 Id3+ 
58.Kf2 If5+ 59.Kg2 (anders wordt de 
pion met schaak genomen) 59...Ig6+ met 
dameruil. Overigens, de in deze variant 
gebruikte methode: een pion winnen met 
schaak door de dame over te brengen naar 
d5 of f5, is typerend voor dame-
eindspelen. Dat wetend is de reeks zetten 
makkelijk te vinden.
53...e3+?? 54.Kd3 If5+ 55.K:e3 I:e5+ 
56.Kd3 Id5+ 57.Ke3 Kf6 58.If8+ 
Kg5 59.Ig7+ Kh5 60.If7+ Kg5. 
Remise.
Is dit niet waarlijk een verschrikkelijk 
verlies van een half punt?. Maar geheel 
niet toevallig! Zoals Anand zelf in 
publicaties heeft opgemerkt, zulke 
incidenten zijn bij hem meer dan eens 
voorgevallen.

Vasthoudendheid, vastberadenheid om het 
doel te bereiken, de kunst om de 
concentratie te bewaren, niet te verslappen 
totdat de strijd gestreden is – het zijn 
allemaal belangrijke eigenschappen voor 
iedere schaker en leveren (of kosten – als 
de eigenschappen er niet zijn) vele punten 
op. Juist de bovengenoemde verdiensten 
maken in belangrijke mate de prachtige 
successen mogelijk van spelers zoals 
bijvoorbeeld Gata Kamsky en Ruslan 
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Ponomariov. Bedenk eens hoe vastberaden 
Robert Fischer probeerde te winnen van 
Efim Geller (in het interzonaal toernooi op 
Palma de Mallorca in 1970) in een 
volkomen gelijk toreneindspel, en 
uiteindelijk zijn doel wist te bereiken! 
Hier nog een voorbeeld van het 
tegenovergestelde, dat ik tegenkwam in 
John Nunn's interessante "Secrets of 
Practical Chess".

Hebden-Flear
Kampioenschap Groot-Brittannië

 Brighton 1980
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De onafwendbaarheid van de remise was 
vanzelfsprekend duidelijk voor beide 
spelers, als gevolg waarvan ze beiden 
verslapten en de oplettendheid verloren. 
Zwart speelde 42...Gd5?, en de vrede werd 
getekend gezien de variant 43.G:d5+ K:d5 
44.K:f4 Ke6.
De eenvoudige zet 44.Kf5! (in plaats van 
44.K:f4) stelt zwart een moeilijk 
probleem. Verliezend is zowel 44...Kd4 
45.K:f4 Kd3 46.Kf5 Ke3 47.Kg6 Kf4 
48.K:g7 Kg5 49.f4+ K:h5 50.f5, als ook 
44...Kd6 45.Kg6 Ke5 46.K:g7 Kd4 
(46...Kf5 47.K:h6 Kf6 48.Kh7 Kf7 
49.h6) 47.K:h6 Ke3 48.Kg5! K:f3 49.h6 
Ke3 (49...Kg3 50.h7 f3 51.h8I f2 
52.Ih1) 50.h7 f3 51.h8I f2 52.Ih1 Ke2 
53.Ie4+ Kd2 54.If3 Ke1 55.Ie3+ 
Kf1 56.Kg4.

Als niet beide opponenten de volledige 
concentratie hadden verloren, zou zwart 
geen torenruil hebben aangeboden en zou 
wit na de fout van zijn tegenstander de 

strijd hebben voortgezet. En wie weet zou 
Glenn Flear een uitweg hebben gevonden. 
Die is er namelijk toch, en kan worden 
verklaard met het uit de natuurkunde 
bekende begrip "resultante". We wachten 
af wat de tegenstander onderneemt. Als hij 
de pion op f4 neemt moet de koning terug 
om de koningsvleugel te verdedigen, maar 
in geval van Kg6 moet de pion op f3 
worden aangevallen We zoeken een veld 
waarvandaan de zwarte koning er in slaagt 
om beide taken succesvol te verrichten en 
de oplossing wordt duidelijk: 44...Kc5!! 
45.Kg6 (45.K:f4 Kd6; 45.Ke5 Kc6) 
45...Kd4.

Ik zal vertellen over een episode uit mijn 
trainersloopbaan, die illustreert hoe enorm 
de invloed van psychologische problemen 
op de ontwikkeling van de speler is, en ook 
de mogelijke manieren ze op te lossen, en 
hoe sterk de band is tussen psychologische 
en puur schaaktechnische verworvenheden.
In 1982 werd mijn hulp ingeroepen door 
meester Sasha Chernin. In jeugdtoernooien 
kende hij aanmerkelijke successen, hij was 
Europees kampioen en zilveren 
prijswinnaar van het 
wereldkampioenschap, maar vervolgens 
kwam er eind aan zijn groei. In volwassen 
toernooien balanceerden zijn resultaten 
meestal rond de 50%, terwijl een 
verbazingwekkend groot aantal van zijn 
partijen in remise eindigde, en soms ook 
nog zonder enige strijd.
Chernin realiseerde zich goed dat hij met 
zulk spel niet kon rekenen op een serieuze 
schaakcarrière. Maar hij kon niet bedenken 
hoe hij uit de crisis kon komen, was 
wanhopig en dacht er zelfs over om met 
het schaken te breken.
Het eerste wat ik deed was het stellen van 
een diagnose (dat was niet al te moeilijk 
sinds wij al eerder met elkaar hadden 
gewerkt, bijvoorbeeld bij het 
wereldkampioenschap in 1979). 
Ik wist dat Chernin een erg begaafd speler 
was, met een verfijnd positioneel gevoel. 
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Zijn grootste problemen kwamen voort uit 
karakterzwakheden. In jeugdcompetities 
kwamen de successen af en toe te 
makkelijk, alleen al door zijn natuurlijke 
talent. Als gevolg daarvan was er geen 
bereidheid en vaardigheid ontwikkeld om 
een intens gevecht te voeren, hard te 
werken achter het bord, of risico's te 
nemen. De hang naar veiligheid, innerlijk 
comfort domineerde duidelijk de wil om te 
winnen. 

Op basis van de diagnose werd een 
trainingsprogramma opgezet, bedoeld voor 
twee à drie jaar. Dit waren de voornaamste 
punten:
1)  Een verbod op elke instemming met 
remise totdat alle krachten op het bord 
waren uitgewerkt. Daarbij verlangde ik 
niet dat er scherp op winst werd gespeeld, 
of veel geriskeerd  werd– er moest gewoon 
gespeeld worden. Sasha was altijd 
gedwongen zijn doel te bereiken met alleen 
zetten – voor hem moest er geen 
makkelijke uitweg zijn uit de strijd door 
middel van een remisevoorstel (zelfs niet 
in situaties waarin hij zich niet prettig 
voelde). 
2)  Fysieke voorbereiding: verplichte 
ochtendgymnastiek, regelmatige 
beoefening van een of andere sport. Dat 
was niet alleen zaak van de bekende kreet 
"een gezonde geest in een gezond lichaam" 
- het evidente belang voor een schaker om 
een goede lichamelijke conditie te hebben. 
Regelmatige oefeningen die onwennig 
voor je zijn, zelfs af en toe zwaar en 
onaangenaam werk, de noodzakelijkheid 
daarom om elke dag de gezellige 
huiskamer te verlaten, soms in regenachtig 
weer, verschillende  verleidingen of 
gewoon de eigen luiheid overwinnend– dit 
alles vormt hardheid van karakter en 
ontwikkelt een sterke wilskracht.  
3)  Praktische oefening in het oplossen van 
gecompliceerde opgaven. Chernin is een 
schaker met een intuïtieve aard van denken 
– vaak lukte het hem de correcte oplossing 

«op het oog» te vinden, zonder zich te 
verdiepen in de positie. Als gevolg daarvan 
ontweek hij inspannend werk achter het 
bord, en leerde niet om snel en nauwkeurig 
varianten te berekenen. Ik voorzag hem 
van een grote voorraad opgaven uit mijn 
cartotheek, die stuk voor stuk niet minder 
dan een half uur werk vereisten, en 
waarvan in principe de juiste antwoorden 
niet konden worden geraden zonder 
nauwkeurige berekeningen. 
4)  Het vormen van een normaal repertoire 
vooral voor wit. Vroeger speelde Chernin 
met wit ongevaarlijke varianten van de 
Engelse opening. Die brachten succes 
tegen onervaren tegenstanders die het qua 
positioneel begrip voor hem onderdeden. 
Tegen sterkere spelers was de sjeu er 
meestal snel vanaf, en ook was hijzelf 
psychisch bereid de partij snel met remise 
te beëindigen als zijn tegenstander de 
weinige openingsklippen had omzeild. Ik 
stelde voor om solide openingen te spelen, 
waarin wit vecht voor voordeel. Het was 
duidelijk dat spelen met wit van, laten we 
zeggen, het Siciliaans bij Chernin niet goed 
zou uitpakken, en daarom viel de keus op 
gesloten openingen. Dit betekende dat er 
grote hoeveelheid theoretisch materiaal 
verzameld en geanalyseerd diende te 
worden, en vervolgens achter het bord in 
de voorbereide hoofdvarianten energiek en 
nauwkeurig "zet voor zet" gespeeld diende 
te worden.

Zoals valt te zien, het programma dat werd 
voorgelegd aan Chernin was zwaar. Alle 
onderdelen, zelfs de schijnbaar zuiver 
schaaktechnische, waren toegelegd op een 
punt: de versterking van het karakter, 
omdat ze voor Sasha ongewone wilskracht 
vereisten, overwinning van zijn eigen 
zwakheden en schadelijke gewoontes.
Ik was er absoluut niet van overtuigd dat 
Sasha er in zou slagen het programma 
succesvol af te ronden. Hij was immers al 
22, en voor een volwassene is het veel 
moeilijker een ingesleten manier van leven 
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en denken te veranderen dan voor 
kinderen, die in dat opzicht veel soepeler 
en buigzamer zijn. 
Maar het was duidelijk dat de wens van 
Chernin erg sterk aanwezig was om 
voortgang te boeken en een echte schaker 
te worden. Daarbij vertrouwde hij zijn 
trainer volkomen, en erkende hij dat de 
volbrenging van de hem voorgelegde taken 
niet een gril van mij was, maar harde 
noodzaak en de enige uitweg uit de crisis.
Sasha en ik woonden in verschillende 
steden (hij in Kharkov, ik in Moskou) – 
daarom was het duidelijk dat hij 
voornamelijk zelfstandig zou moeten 
werken. Soms ontmoetten we elkaar, 
beoordeelden en corrigeerden we het 
gedane werk.
Een omstandigheid die van pas kwam, was 
dat Sasha in Kharkov bevriend was met 
Misha Gurevich, ook een gewone meester. 
Een deel van het werk (vooral de analyse 
van de opening) volbrachten ze samen. 
Merk op dat een dergelijke langdurige 
creatieve samenwerking (en tot op een 
zekere hoogte ook onvermijdelijke 
verborgen rivaliteit) bijna altijd gunstig de 
ontwikkeling van beide spelers beïnvloedt. 
Ik wist dit al uit mijn eigen schoolervaring, 
en daarom creëerde ik later bewust de 
succesvolle creatieve tandem Jusupov-
Dolmatov.
De resultaten lieten niet lang op zich 
wachten. Al in 1985 deelden Chernin en 
Gurevich de 1e t/m 3e plaats in de hoogste 
liga van het kampioenschap van de Sovjet 
Unie (samen met Viktor Gavrikov), beiden 
zijn sterke grootmeesters geworden.

Tijdnood

Een van die factoren die nog meer invloed 
hebben op het resultaat van vele schakers 
dan hun openingsvoorbereiding is tijdnood.
Hoe te leren niet in tijdnood te komen? 
Allereerst is het nodig om een 

tijdwaarneming van de partij uit te voeren. 
Daarna kan bekeken worden in welke 
situaties er tijd wordt verspild. 
Toen ik bijvoorbeeld werkte met Nana 
Alexandria, bemerkte ik dat ze zelfs niet 
een overduidelijke zet kon spelen zonder 2 
of 3 minuten te verbruiken. Maar als er bij 
sommige zetten geen tijd bespaard wordt, 
dan is tijdnood onvermijdelijk – immers af 
en toe moet er langer worden nagedacht 
Dus begonnen wij te werken aan de 
vaardigheid om, met zelfvertrouwen, snel 
tot een beslissing te komen. Behalve een 
psychologisch gesprek, gebruikten we ook 
trainingsmethoden, gericht op het 
ontwikkelen van intuïtie (deze wordt 
beschreven in het vijfde boek uit de serie 
die ik samen met Jusupov schreef: 
"Development of the chessplayer's creative 
thinking").
Voor andere spelers kunnen er andere 
oorzaken van het verspillen van tijd zijn, 
die aan het licht moeten worden gebracht 
en vervolgens moet er aan de slag worden 
gegaan om de oorzaken weg te nemen.
We nemen een andere methode: Gebruik 
een toernooi om de vaardigheid van het 
rationele tijdverbruik te trainen. Laten we 
aannemen dat daar de klassieke 
tijdcontrole wordt gebruikt: 2 uur voor 40 
zetten, gemiddeld 3 minuten per zet. We 
maken een grafiek: op een as zetten we het 
aantal punten af, op de ander het 
tijdverbruik.
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Als men ongeveer drie minuten aan elke 
zet besteedt dan ontstaat er een rechte lijn 
(a). Natuurlijk wordt zo de tijd niet slim 
ingedeeld. Maar het is wenselijk om altijd 
onder deze lijn te blijven, d.w.z. niet 
minder dan drie minuten per zet over te 
houden voor de overgebleven zetten tot de 
tijdcontrole. De grafiek van het 
tijdverbruik zou er ongeveer moeten 
uitzien als lijn (b). De eerste zetten worden 
gewoonlijk snel gedaan, aldus een zekere 
voorraad van tijd creërend. Vervolgens 
moet er worden nagedacht en u nadert de 
grens. Dat is een signaal: het is tijd om te 
versnellen.
Tussen haakjes, Karpov (voor zijn matches 
met Kasparov – tegenwoordig is hij een 
onverbeterlijke tijdnoodspeler) of Fischer 
hadden altijd voldoende tijd en bleven 
onder de rechte lijn.
Dus voor een of ander trainingstoernooi 
besluit u dat uw resultaat geen enkele 
betekenis heeft, zelfs de kwaliteit van het 
spel is niet wezenlijk. Het enige 
belangrijke is het trainen van het verdelen 
van het tijdverbruik, het streven om in elke 
partij "onder de lijn"  te blijven en er niet 
over heen te gaan. Overigens is het niet 
uitgesloten dat eindresultaat in het toernooi 
niet slecht blijkt te zijn dankzij het 
uitblijven van tijdnood, maar in principe 
moet u dat niet interesseren. 
Na zo'n toernooi wordt er een gewoonte 
aangekweekt om voortdurend op de tijd te 
letten: als de voorraad mindert maak je je 
zorgen en versnel je. 

Het zij opgemerkt dat tijdnood meestal 
helemaal niet ontstaat als gevolg van 
onvoldoende snelle berekening van 
varianten of door een of andere zuivere 
schaaktechnische oorzaak. Alles zit 'm in 
de psychologie! Hier is de mening van 
Nunn uit zijn boek "Secrets of Practical 
Chess".
"...Er zijn meerdere oorzaken van 
tijdnood. Hier zijn een paar typerende:
1) Besluiteloosheid. Waarschijnlijk de  
meest voorkomende oorzaak. Als men 
massa's tijd verbruikt en gekweld een 
beslissing neemt, dan is tijdnood 
onvermijdelijk. De pragmatische aanpak,  
die ik in dit boek aanbeveel, moet helpen.  
Als men begrijpt dat gewoonlijk na lang 
nadenken de zet wordt gedaan die men in 
het allereerste begin al had gepland, dan 
went u er aan meer op uw intuïtie te  
vertrouwen.
2) Overbodige aandacht aan weinig  
belangrijke details Het heeft geen zin om 
een half uur te denken over een mogelijke  
plus of min, die de computer alleen met  
"0,1 pion" zou beoordelen. Bijna zeker zal  
dit niet leiden tot het verlies van een half  
punt – die verliest u waarschijnlijk later,  
als u in tijdnood een stuk verblundert.
3) Het voorzien van zelfrechtvaardiging.  
Mensen die onbekend zijn met deze 
specifieke ziekte mag het absurd lijken,  
maar hij komt verbazingwekkend vaak 
voor. Als men niet bereid is (mogelijk  
onbewust) om toe te geven, dat het verlies  
werd veroorzaakt door slecht spel, vormen 
problemen met de klok een handige 
alternatieve uitleg. Als u na de partij aan 
uw collega's wel eens verklaart "Ik had 
een prima stelling, totdat ik in tijdnood 
kwam", dan bent u in meerdere of mindere  
mate besmet met bovengenoemde ziekte. In 
ieder geval is zo'n houding absurd. De 
klok is net zo'n wezenlijk onderdeel van het  
spel als het bord en de stukken, verliezen 
door tijdnood is niet beter dan verliezen 
door slecht spel – het geeft dezelfde nul in 
de eindstand. Het enige verschil schuilt  
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daarin dat u in tijdnood bijna zeker 
verliest, terwijl, als u wat sneller speelt, u 
misschien verliest door slecht spel, maar 
misschien ook niet..."

De laatste overweging van Nunn is subtiel 
en interessant, hier naderen we 
waarschijnlijk de grens die de psychologie 
van de psychiatrie scheidt.  Het geeft mij 
op een of andere manier een  associatie 
met het begin van een boek dat mij ooit erg 
aansprak, dat van de psycholoog Vladimir 
Levi "Искусство быть собой" (De kunst 
om jezelf te zijn)  (Moskou 1973).
"Alle goede adviezen hebben de mensen 
reeds gehad. Alle regels van wijsheid en 
zelfbeheersing waren al samengesteld lang 
voor ons tijdperk, en vanaf de tijd van 
Marcus Aurelius is er niets wezenlijks  
meer aan toegevoegd.. De treurige 
omstandigheid dat tot nu die recepten 
weinig mensen helpen, heeft vele 
oorzaken; dit zijn er in ieder geval twee:
als mensen zichzelf kunnen helpen, willen  
ze dat vaak niet. Velen streven onbewust  
naar het lijden. Zeer velen willen kinderen 
blijven zonder hulp;
wanneer mensen oprecht zichzelf willen 
helpen, nadat ze zich bediend hebben van 
een of andere suggestie, weten ze in de 
meeste gevallen toch niet wat ze moeten 
doen, want bij iedere goede raad zijn tien 
andere nodig hoe het te volbrengen."

Ik heb de gelegenheid gehad om met vele 
schakers te werken. In de regel leidde ons 
gemeenschappelijk werk tot hele goede 
resultaten, maar geenszins altijd. Wellicht 
stoorde in sommige gevallen de eerste 
oorzaak waaraan Levi refereerde (en die 
duidelijke overeenkomsten vertoont met 
een van de oorzaken die Nunn noemt voor 
het in tijdnood komen). Maar uiteraard is 
de tweede reden ook belangrijk. De 
kwestie is deze: ik heb immers slechts de 
principes aangegeven  voor het productief 
werken aan het schaken, ik heb wat 
problemen geschetst, waar schakers voor 

komen te staan, maar ik heb geen 
uitgebreide recepten gegeven om ze te 
overwinnen. Dat  zou een uitgebreide en 
serieuze uiteenzetting betekenen, hier zijn 
geen eenvoudige en korte antwoorden. Al 
mijn boeken zijn gewijd aan de 
behandeling van bovengenoemde 
problemen.
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