
Beste Anatoly Karpov, stukken kunnen ook naar achteren! 

Karpovs eerste schaakboek was er een met partijen van Capablanca. Ik vraag me af of hij daardoor 

niet ook de fouten van Capablanca heeft overgenomen. Bijvoorbeeld het overzien van de zet 

achteruit. 

Dit zal ik illustreren met enkele voorbeelden. 

Eerst wat Capablanca overkwam.  Deze gaf in London een simultaan op 28 april 1929. Eén van de 

tegenstanders was Mir Sultan Khan uit India. In de diagramstelling hieronder speelde de grote 

Cubaan 1. Dxd5??? en na 1.., Pxd5 gaf Capablanca op. De slagzet achteruit van het paard had hij 

overzien. 

 

Dat Karpov hier niet van had geleerd bleek in zijn WK match van 1987 in Sevilla (Spanje) tegen 

Kasparov. In de 11e partij was hij met wit bezig zijn voordeel uit te bouwen. Zie onderstaand diagram.  

 

In de perskamer vroeg iemand aan Timman wat wit nu moest spelen. Timman antwoordde: “wit zal 

zijn stelling versterken met 1. Tc6”. Na enkele seconden verbeterde hij zichzelf: “o nee, dat kan niet 

wegens 1.., Pa5”. 

U begrijpt het al: Karpov speelde inderdaad 1. Tc6?? en verloor na 1.., Pa5 2. Lxb6 Pxc6 de kwaliteit. 

Weer een dodelijke achteruitzet met een paard. 

 

In het Hoogoven toernooi van 1993 speelde Karpov (zwart) tegen Larry Christiansen. 

Na de zetten 1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pf3 b6 4. a3 La6 5. Dc2 Lb7 6. Pc3 c5 7. e4 cxd4 8. Pxd4 Pc6 9.Pxc6 

Lxc6 10. Lf4 Ph5 11.Le3 Ld6??  was onderstaand diagram bereikt. Karpov had geblunderd met 11...., 

Ld6. Er volgde 12. Dd1! met aanval op Ld6 en Ph5. Zwart verliest een stuk en gaf meteen op. Een 

achteruitzet met de dame in dit geval. 



 

Karpov speelde in dit toernooi ook nog met wit tegen Christiansen en nam wraak, maar die partij was 

geen miniatuurtje. Stel je voor, als ex-wereldkampioen op zet 11 een stuk weggeven! 

Dan onderstaande befaamde partij tegen Mark Taimanov uit 1977 (Moskou). Karpov had wit. Hij was 

toen wereldkampioen. 

 

Taimanov had net 1.., Pf5-g3+ gespeeld en Karpov gaf op. “Maar wacht es effe” zult u zeggen. “Waar 

is de achteruitzet?”  

Ok, gaat-ie. Variant: 2.Dxg3 Txb1 met kwaliteitsverlies en een verloren stelling. Maar het alternatief 

is nog erger: 2. hxg3 Ta8!! (de achteruitzet!) en mat op h8 is niet te voorkomen. Zie onderstaand 

diagram. Wit kan geen g2-g3 kan spelen omdat zojuist een pion van h2 daar naartoe is gegaan . 

 

Het toernooi waarin deze partij werd gespeeld in 1977 was ter herdenking van het feit dat 60 jaar 

eerder de Russische Revolutie plaats vond, in 1917 dus. Karpov werd in dit toernooi slechts 3e.  

Ik vermoed dat hij zelf geen herdenking aan dit toernooi zal organiseren, hoewel dat in 2027 zou 

kunnen, 50 jaar na dato. 

 


