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Je zou het nu misschien niet zo gauw zeggen, als je me ziet, maar ik ben ook jong geweest. En wat ik 

mij van die tijd herinner, is, dat het schaken heel anders is dan nu. Vijftigers als ik, spelen anders dan 

jonge kinderen, en ook weer anders dan stokoude mensen.  

Maar laten we bij het begin beginnen.  

Ik leerde op mijn vierde schaken van ome Jan. Het boekje 'Oom Jan leert zijn neefje schaken' was op 

mij letterlijk van toepassing. Sterker nog, ome Theo deed in mijn geval ook nog mee. Je zou kunnen 

zeggen dat ik goed werd voorbereid. Maar als zo'n jonge kleuter was schaken voor mij zoiets als met 

soldaatjes spelen. Er zat geen structuur in of gedachte achter. Ik deed maar wat, en mijn ooms 

konden mij rustig een dame voorgeven, want die raakte ik toch wel ergens kwijt. Maar op mijn 

zevende deed ik zowaar mee aan een jeugdtoernooi, en zowaar, ik won nog een (derde?) prijs in de 

laagste groep. Het enige wat ik van die partijen weet is dat ik iemand had matgezet zonder dat het 

mat was. Ik zette hem schaak en geen van ons twee zag dat hij er nog iets tussen kon zetten. Dat 

bleek pas toen ik de partij achteraf aan ome Theo liet zien. Ik won een schaakboekje: prisma 

schaakboek deel 3 over combinaties, en sindsdien loerde ik op mogelijkheden om stukken te offeren. 

Rond mijn 10de speelde ik het volgende partijtje, tegen de heer Schut: 1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.e3 b5 

4.a4 c6 5.axb5 cxb5 6.Df3  

 

 
 

en ik won een stuk. Later zag ik de heer Schut rondlopen met een boekje over het Damegambiet 

onder zijn arm. Blijkbaar had ik hem ervan overtuigd dat het handig is iets van theorie te weten. 

Heb je deze zetten nu in je hoofd? Dan kan je het zelf een keer proberen. Het is een aardig valletje en 

je hoeft er geen slechte zetten voor te doen. Speel het anders nog een keertje na, dan weet je het 

ongetwijfeld. Enige jaren geleden gaf ik les aan oudere heren, rond de 70 en ik liet ze dit variantje 

leren. Tenminste, dat probeerde ik. Aan het begin van de les speelde ik de zetten een paar keer voor, 

en op het einde van de les vroegen ze of ik het nog eens wilde herhalen. De clubavond daarna 

vroegen ze het opnieuw, en geduldig liet ik het weer zien. Toen gingen ze een vrij partijtje spelen. En 

wat denk je: 1.e4. Ik stond ernaast, zette de pion terug en voerde 1.d4 uit. Als leraar moet je soms 

kunnen ingrijpen, vind ik. De partij ging verder 1...d5 2.c3. Toen heb ik, snakkend naar zuurstof het 

pand verlaten. Van de lessen is verder ook niets meer terechtgekomen.  

Zelf overkwam mij enige jaren geleden het volgende. Ik vroeg mij af hoe ik met wit verder moest 

gaan in de Aljechin/Chatardvariant van het Frans. Die ontstaat na: 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Pf6 4.Lg5 Le7 5.e5 Pfd7 6.h4 



Nu schijnt het dat wit voldoende compensatie krijgt als zwart twee keer op g5 slaat. Maar wat speel 

ik nu na 6...a6, vroeg ik mij af. Gelukkig vond ik in mijn database twee partijtjes van een 

Internationaal Meester die als volgt toesloeg: 7.Dg4 Lxg5 8.hxg5 c5 9.dxc5 Pxe5 10.Dg3 Pbc6 

11.O-O-O f5 12.Pf3 Pxf3 13.gxf3 De7 14.Ld3 g6 15.The1 Dxc5  

 

 
 

En toen maakte wit het hardhandig uit: 

16.Lxf5!! gxf5 17.Pxd5 Kf7 18.Dc7+ Kf8 19.g6! hxg6 20.Th1 Th5 21.Pf4! 

En zwart gaf het op. 

 

Wie was dan die briljante witspeler dan wel? Tot mijn verbazing bleek ik dat zelf te zijn (tegen De 

Beer, KNSB competitie 1987). En alsof dat niet erg genoeg was, bleek ik er zelfs een tweede, fraaie 

aanvalspartij mee gespeeld te hebben. In Edinburgh 1988 speelde Guilian tegen mij 11... De7, maar 

na 12.f4 Pd7 13.Pxd5! exd5 14.Te1 Pde5 15.Pf3 Le6 16.Pxe5 Pxe5 17.Txe5 stond wit alweer 

gewonnen. Deze partijen analyseerde ik in NIC Jaarboek 9. Nu ik ze weer zag kwamen de 

herinneringen wel weer naar boven, maar in eerste instantie was ik ze volledig kwijt. Ter verdediging 

kan ik aanvoeren dat ik zowel met wit als zwart zoveel mogelijk verschillende varianten te spelen. En 

dan wil je weleens wat vergeten. Maar dat ik twee fraaie aanvalspartijen, die ook nog van theoretisch 

belang zijn, niet meer kan herinneren, geeft te denken. 

 

Waar waren we gebleven? Toen ik 12 was vroeg een medescholier, Anton Maas geheten, of ik 

misschien lid wilde worden van de plaatselijke schaakvereniging van Valkenswaard, waar we 

woonden. Ik won meteen de tweede groep, en het jaar daarop werd ik clubkampioen. Ik weet niet of 

Anton Maas dat had voorzien, of dat hij baalde dat hij zelf geen kampioen was geworden. In ieder 

geval is hij gaan bridgen en dat doet hij niet onverdienstelijk: samen met zijn bridgepartner werd hij 

jaren later tweede in het wereldkampioenschap. 

Spelend bij EVS had ik de volgende ontnuchterende ervaring. Ik speelde een externe wedstrijd tegen 

een partij tegen een merkwaardig oud mannetje. Ik meende een mooie combinatie te zien en ging het 

mijn clubgenoten, die aan het rondlopen waren, vertellen dat er een truc in de stelling zit. 

Nieuwsgierig trokken ze naar mijn bord. Mijn tegenstander had zojuist de door mij voorziene zet 

gespeeld en nu zoveel publiek klaar stond om mij te bewonderen, voerde ik de truc, een torenoffer, 

snel uit. Het merkwaardige, oude mannetje nam het aan – de onnozele sukkel, dacht ik nog - en ik 

beantwoordde die al even snel met mijn pointe. Maar ook dat strafte mijn tegenstander zonder al te 

veel na te denken af, want er bleek een levensgroot gat in mijn analyse te zitten. Mij restte niets 

anders dan de wapenen te strekken. Zo had ik mijn halve club uitgenodigd getuige te zijn van mijn 

afgang. Wat voelde ik mij een eikel! 

Wat had ik fout gedaan? Ik had mij mee laten slepen door mijn jeugdig optimisme en het verlangen 



de blits te maken. Normaal gesproken ga je, als je meent met een truc te kunnen winnen, de varianten 

checken, herchecken en nog eens checken. En als je genoeg tijd hebt zou je zelfs even moeten 

rondlopen om je hoofd leeg te maken om met een onbevooroordeelde blik naar de stelling te kijken. 

Maar ik was nu eenmaal een aanstormend talent, en een aanstormend talent stormt nou eenmaal op 

zijn doel af zonder zich om futiliteiten als het checken en het herchecken te bekommeren, en zeker 

niet tegen een merkwaardig oud mannetje. Bovendien stond mijn publiek klaar, en was dit de 

uitgelezen gelegenheid om mijn genialiteit aan mijn clubgenoten te etaleren. Als ik aan het checken 

was geslagen, dan zeten ze ongetwijfeld weer achter hun eigen bord en moest ik mijn meesterwerk in 

stilte voltooien. Nu, als oudere, rijpere en bedaardere speler weet ik beter: liever in stilte winnen dan 

ten overstaan van je clubgenoten je graf in te springen. En nu ik zelf steeds meer op een 

merkwaardig oud mannetje begin te lijken, weet ik dat je ook die niet mag onderschatten. Mensen als 

Kortchnoi en Reshevsky speelden ook op hoge leeftijd nog steeds een uitstekende partij. Het is leuk 

om de blits te maken en de coole jongen uit te hangen, maar dat doe je vooral door veel partijen te 

winnen en met een hoge rating. In het schaken krijg je heus geen bonuspunten voor een flitsende 

partij. Er zijn maar drie uitslagen denkbaar: 1-0, 1/2-1/2, en 0-1. Je probeert in eerste instantie zoveel 

mogelijk te winnen, en als dat niet lukt, laat het dan maar remise worden.  

Zo speelde ik onlangs in België tegen een jong talent. Ik stond slecht, verloren waarschijnlijk, maar 

opeens had ik gewonnen, en ik begrijp nog steeds niet waarom. Mijn jeugdige tegenstander was niet 

in de stemming om achteraf te analyseren, en dat respecteer ik. Verliezen is al erg genoeg, dus 

waarom zou ik nog meer zout in de wonden wrijven? In ieder geval: ik stond slecht, maar wist door 

de opkomende wederzijdse tijdnood toch een soort van aanvalletje te creëren. Dat inspireerde mijn 

opponent tot een tegenaanval, maar mijn koning liep net niet mat. Hij bleef lang nadenken, blunderde 

een stuk weg en ging door zijn vlag. Hij had ook dames kunnen ruilen en een eindspel met een pion 

meer proberen te winnen. Dat had hem goede kansen geboden. Achteraf denk ik dat hij, vanwege 

alle matnetten die hij op het bord zag verschijnen, alleen maar aan matzetten kon denken. Het 

roofdier had bloed geroken en wilde toeslaan. Dan ben je niet in de stemming om een eindspel met 

een pion meer uit te melken. Toch was dat de beste strategie. Tegenwoordig weet ik dat, maar toen 

ik jong was, wilde ik ook te lang in de aanval winnen. Als dat kan is het mooi, maar als dat niet kan, 

melk dan maar een eindspel uit. Ook al zou dat nog remise worden, dat is altijd beter dan verliezen. 

Stel je bent bezig een modern schilderij te maken, en je bent bezig a la Karel Appel klodders verf op 

het doek te smijten. Maar halverwege je werk krijg je plotseling zin als Rembrandt fijnzinnig en 

technisch te werk te gaan en begint allerlei details te schilderen. Dat zal waarschijnlijk een raar 

schilderij worden. En als je bezig bent een heavy metal muziekstuk te componeren en halverwege 

gaat dat over in een harmonische klassieke pianorecital, krijg je ongetwijfeld een gek muziekstuk. 

Maar bij het schaken is deze flexibiliteit van geest soms noodzakelijk. Je kan niet zeggen: “Ik ben aan 

het aanvallen, dus moet ik winnen in de aanval”. Als de tegenstander de verdediging in orde heeft, 

moet je niet met je kop door de muur lopen, maar overschakelen op plan B. 

Jeugdige schakers zijn vaak optimistisch. Dat is goed, want met een negatieve instelling bereik je 

nooit wat. Maar je kan ook doordraven. Zo speelde ik jaren gelden tegen een jong Oostenrijks talent. 

De partij verzandde in een stelling die makkelijk remise te houden was. Mijn opponent wist dat ook, 

en vroeg zowat bij iedere zet triomfantelijk: “Remis, Herr Pliester?” Een beetje naar mannetje, dus. 

Ik sloeg dat keer op keer af, alsof ik mijn trots nog niet opzij kon zetten en de realiteit van de 

onafwendbare puntendeling maar niet onder ogen wilde zien. Ik voerde mijn zetten uit met een 

ongeïnteresseerde houding, met een air van: wat doet het ertoe? Maar ondertussen had ik een truc in 

de stelling gevlochten. Ogenschijnlijk doelloos heen-en-weer-schuivend, zette ik mijn stukken 

intussen op de kritieke velden. Hij speelde ook onnadenkend heen en weer, want het maakte per slot 

van rekening toch niets meer uit. Dacht hij. Maar hij zette zijn stukken net op de velden die mijn truc 

mogelijk maakte. Toen piepte hij plotseling heel anders, en vond ik hem gelijk een stuk aardiger. Een 

paar zetten later moest hij opgeven.  

 



 
 

52...Le1?? 53.e5+! dxe5 54.d6 Ke6 55.Kxc5 La5 56.Te8+ Kf6 57.Kd5 d3 58.Tf8+ Kg5 59.Kxe5 

Lc3+ 60. Ke4 d2 61.Tf1 en zwart gaf het op, in Pliester – Klinger, Lugano 1983. 

 

Moraal: blijf tot het einde toe waakzaam. Eigenlijk moet je juist heel pessimistisch worden als je 

denkt dat er geen vuiltje aan de lucht is. Zoek naar wat er eventueel toch mis kan gaan. Gaat het 

daarentegen heel slecht: wordt dan juist optimistisch. Zoek dan naar verborgen kleine kansjes die 

misschien wel goed uit kunnen pakken. Overigens moest ik in het laatste geval ook een beetje toneel 

spelen. Je moet dat niet overdrijven, want dat zou niet sportief zijn. Maar je hoeft ook geen open 

boek te zijn voor je tegenstander, die maar in je ogen hoeft te kijken om te zien wat je denkt. Soms 

moet je je ware gedachten afschermen door een andere houding aan te nemen. 

Optimisme is niet voorbehouden aan de onervaren jeugd, die nog niet kennis heeft gemaakt met de 

ernst des levens. Soms zit dat ook gewoon in iemands karakter. Een vriend van mij, destijds een 

dertiger met een rating rond de 1700 speelde tegen iemand met een rating van ongeveer 2300. Mijn 

vriend stond goed, want zijn tegenstander had de opening mishandeld. Ik keek op het formulier en 

concludeerde: “Die man is een malloot”. Dat had ik beter niet kunnen zeggen. Mijn vriend liep 

uitgelaten door de gangen te dansen. Hij ging winnen tegen iemand met een veel hogere rating die 

een malloot bleek te zijn. Dat wist hij nog een uur vol te houden, totdat bleek dat zijn opponent in de 

opening misschien wel een rare kwibus moge zijn, maar dat hij een meester is in het vinden van 

tegenkansen. Kortom, mijn vriend verloor en zong een toontje lager. Sindsdien heb ik hem ook niet 

meer achter een bord gezien.  

Bedenk: oudere mensen met een hoge rating hebben die rating heus niet voor niets. Als ze een 

onderdeel van het schaken, zoals de opening, slecht lijken te begrijpen, zijn ze des te beter in andere 

facetten van het spel. Blijf voorzichtig. Wederom geldt: hoe beter het gaat, hoe kritischer je naar je 

stelling moet kijken. Gun je tegenstander zo min mogelijk tegenkansen en hou de controle.  

 

Een veel geziene fout bij jonge spelers is dat ze zo snel spelen (zie mij bij mijn eerste schaakclub). 

Het lijkt er soms op dat iedere inval maar ter plekke op het bord uitgevoerd moet worden. Niet 

zelden zie ik, als ik een toernooi speel, dat de jongelingen uit de lagere regionen klaar zijn met hun 

partij, terwijl ik met al mijn ervaring nog geen 10 zetten heb uitgevoerd. Wat is dat toch? Is het soms 

angst voor tijdnood? Laat ik dan nu maar vast mijn nieuwe vuistregel presenteren: ALS JE 

VERLOREN STAAT, MOET JE IN TIJDNOOD KOMEN! Even nuanceren: als je totaal verloren 

staat, moet je opgeven. Maar als het nog niet zo duidelijk is, moet je al je tijd benutten om nog een 

kleine kans op redding te zoeken. Velen krijgen meer adrenaline als ze in tijdnood zitten, en stijgen 

zo boven zichzelf uit en vinden zetten die ze anders niet zouden zien. Een prettig bij-effect is, dat de 

tegenstander vaak zelf de kluts kwijt raakt. Hij wordt te optimistisch en denkt jou wel even door de 

vlag te stampen. Vaak let hij dan meer op de vlag dan op het bord, zodat jij alle gelegenheid krijgt te 



schwindelen (=met lepe zetten verloren stellingen winnen). Vaak begint de tegenstander mee te 

vluggeren, maar wat heeft hij dan aan zijn extra bedenktijd als hij die niet gebruikt? Ik ben geneigd te 

zeggen dat 'meevluggeren' een beginnersfout is, ware het niet dat het ook veel voorkomt bij ervaren 

spelers. Zo overzag eens een tegenstander in mijn tijdnood een eenvoudige winst terwijl allerlei 

stukken van mij in stonden. Je kan de man nauwelijks een beginner noemen, want hij was Max Euwe. 

Hij had het wedstrijdschaak al een tijdje vaarwel gezegd, maar ging toch weer in de KNSB-

competitie meespelen. Het was dus in zijn geval geen gebrek aan ervaring maar aan wedstrijdritme. 

Helaas voor mij bleef de partij nog steeds verloren, zij het op het nippertje.  

Het is mij ook overkomen dat een nog oudere heer in gewonnen stelling mij remise aanbood, terwijl 

ik 10 zetten moest doen in 1 minuut. “Dit is niet goed voor mijn hart”, was de verklaring. Ik besloot 

de man in leven te laten en het punt te delen.  

Hoe dan ook, in tijdnood kan er van alles gebeuren, en dat is prettig als je verloren staat. Je kan er 

alleen maar bij winnen. Maar dan moet je zelf je zenuwen ook in bedwang kunnen houden. Als je 

erop traint, groei je wellicht uit tot een echte tijdnoodduivel die veel opponenten in hopeloze stelling 

alsnog weet te verschalken. En dat draagt alleen maar bij aan de rijkdom van ons toch al zo boeiende 

spel. 
 


