
SV Eeuwig Schaak  
 

Hoe komt een schaker de zomer door?   
 
Tot aan september staat het schaken bij Eeuwig Schaak nu even op een laag pitje. Als de 
definitieve uitslagen van de competitie bekend zijn gemaakt zult u het stukje van Eeuwig 
Schaak daarom even een paar maanden moeten missen. Omdat er dan gewoon even niets te 
melden valt… 
Hoe kom je als schaker de zomerstop door? Ieder doet dat op zijn eigen manier. Een aantal 
schakers laat het schaakbord een paar maanden voor wat het is en beginnen in het nieuwe 
seizoen met frisse moed. Anderen komen wekelijks nog naar de clubavond om wat te 
vluggeren. En een enkele fanatiekeling gaat in de zomer alle zomerschaaktoernooien af, zelfs 
al zijn die in het buitenland.  
Net als andere sporters trainen schakers ook. De één doet dat meer dan de ander, zeker bij 
Eeuwig Schaak, waar puur voor het plezier wordt gespeeld. Wie op een hoog niveau speelt, 
zal zeker moeten trainen om dat niveau te handhaven of te verbeteren. Het spelen van 
vluggertjes, op de clubavond, op internet of tegen de computer, is al een vorm van training, 
maar het kan ook op andere manieren. Boeken bestuderen om openingen, strategie of eindspel 
te verbeteren is een mogelijkheid. Trainen m.b.v. schaakdiagrammen om taktisch sterker te 
worden is ook een zeer effectieve vorm van training. Een site waar je dat kunt doen is o.a. 
www.shredderchess.com/weekly-chess-problems. Eén ding is zeker: hoe meer je buiten de 
partijen om met schaken bezig bent, hoe sterker je gaat spelen. Al duurt het soms even 
voordat je het effect merkt. Probleem voor velen is dat daar niet altijd tijd voor is. Wij 
liefhebbers hebben buiten het schaken namelijk ook nog een leven.  
 
Voor schakers als Veselin Topalov en Viswanathan Anand geldt dat niet, zeker niet de 
afgelopen paar weken. Zij streden in het Bulgaarse Sofia samen om de wereldtitel. Dat 24 uur 
per dag bezig zijn met schaken niet altijd bevorderlijk is voor de ontwikkeling van je 
persoonlijkheid, zien we wel aan de Bulgaar Topalov. Hij toonde zich al een niet al te 
sportieve sportman in de match tegen Kramnik met het beruchte “w.c.-incident”, ook in de 
match tegen Anand maakte hij zich niet bepaald populair door bij voorbaat aan te kondigen 
geen woord tegen zijn tegenstander te willen zeggen, ook niet “prettige partij”, “ik geef op” of 
“ik bied remise aan.” Onze vriend Topalov spoort de laatste tijd kennelijk niet helemaal. Heel 
anders is dat voor Anand, die altijd de vriendelijkheid en de sportiviteit zelve is. Vandaar dat 
niemand buiten Bulgarije het erg vond dat Anand de strijd in zijn voordeel beslechtte, door 
Topalov in de allerlaatste partij met zwart te verslaan.     
Het cruciale moment in de match was de 31e zet in de 12e en laatste partij. Het volgende 
gebeurde (zie diagram):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












 
Topalov speelde hier 31.e4xf5 en vanaf toen ging het mis met hem. Anand antwoordde 
31…,e5-e4! Topalov moet wel slaan op e4: 32.f3xe4,De7xe4 en de partij is zeker nog niet uit, 
maar de combinatie van de sterke dame op e4, de nu ijzersterke zwarte loper en de zwarte 
toren die baas is op de d-lijn zorgden voor beslissend voordeel voor zwart, dat Anand dan ook 
optimaal benutte. En zo houden we dus een wereldkampioen die ze alle vijf op een rijtje heeft, 
wat wel zo prettig is voor de schaaksport…  
  
Dit artikel is ook na te lezen op www.eeuwigschaak.nbsb.org. 
 


