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Ondanks zijn drukke bestaan als politicus en als toernooidirecteur van het Hoogeveen 

Schaaktoernooi, vond grootmeester Loek van Wely (47) toch nog tijd voor een 

onderhoudende en leerzame training in het Max Euwe Centrum. Woensdag 16 oktober 

liet hij zien hoe belangrijk het initiatief is in een schaakpartij. Dat deed de Ossenaar aan 

de hand van twee partijen van eigen makelij: Shirov – Van Wely, Tilburg 1996 (0-1) en 

Timman-Van Wely, Wijk aan Zee 2000 (1-0). 

 

 

Volgens Van Wely beseffen clubschakers vaak onvoldoende hoe belangrijk het is om een 

schaakpartij te vechten voor het initiatief. “Vooral in scherpe stellingen kan een afwachtende 

of minder dwingende ertoe leiden dat het initiatief naar de tegenstander gaat. Alleen heel 

goede verdedigers kunnen zich dat permitteren. Wees altijd alert op tegenspel en 

mogelijkheden om stukken te activeren.” 

Voor de pauze behandelde de senator van Forum voor Democratie (FvD) een boeiende 

verliespartij tegen Jan Timman uit het Corus-toernooi van 2000 in Wijk aan Zee.  

Na de pauze liet hij zijn fraaie winstpartij zien tegen Alexey Shirov uit het Fontys-toernooi 

van 1996 in Tilburg.  



In de partij Timman-Van Wely bracht de witspeler met 17. Pc3-d5! (zie onderstaand diagram) 

een nieuw en sterk stukoffer. 

 

Eerder had Anand met wit hier 17. f4-f5 tegen Van Wely gespeeld, waarna de partij in remise 

eindigde. “Achteraf gezien heb ik dat paard veel te snel genomen en niet gekeken naar 

alternatieven zoals 17…Db6-a7 of Db6-a5.” 

Toch kreeg Van Wely nog enkele kansen in deze partij; als hij in de volgende stelling 

23…,h6-h5! had gespeeld, dan had zwart zijn toren kunnen activeren.  

 

 

 

 Ook na het gespeelde 23…,g5xf4?! waren er nog kansen om terug te komen in de partij. 

“Timman en ik hebben vaak interessante partijen gespeeld,” aldus Van Wely. 



Na de pauze behandelde hij zijn fraaie winstpartij met zwart tegen Alexey Shirov die vanaf de 

opening fel ten strijde trok in de Najdorf-variant van het Siciliaans. Shirov lanceerde een 

scherpe koningsaanval die Van Wely in onderstaande stelling sterk beantwoordde met 

21...Tc8-c4. Daarmee nam hij het initiatief over en slaagde er uiteindelijk in het eindspel te 

winnen. 

 

 

 

Kortom, een leerzame avond van topschaker die misschien nog wel eens een partij- 

verzameling gaat uitbrengen, zo liet hij aan het slot weten. 


