
HET LEVEN IS… 

 

 

Het leven is een passage 

Passage door het heelal 

Vol beweging 

Vol verrassingen 

Een passage in het heden 

Wanneer we het willen vastgrijpen 

Ontglipt het 

Wanneer we het niet vastgrijpen 

Komt het tot je toe 

In je hand 

Laat het leven leven 

Grijp het niet 

Leef elke dag van het mooie 

Wees dankbaar voor vandaag 
 

 
Herman 

Gent 30-10-2018 

SCHWINDELEN 
Schwindelen, een schaakterm die veel gebruikt wordt en komt van het Duitse Schwindel, dat bete-

kent: bedrog, bedriegerij, oplichterij, zwendel, humbug, leugen. (Schwindler: fantast, jokkebrok, leu-

genaar, oplichter, zwendelaar, bedrieger, afzetter.) met andere woorden op een slinkse manier een 

partij behandelen door onorthodoxe zetten, alles of niets en of psychologische beïnvloeding. Met 

nog andere woorden, pokeren op het schaakbord. 

Herman Van de Wynkele 

IM Gerard Welling schreef anno 1986 een artikel daarover, wat ik nagenoeg integraal ga overnemen. 

 

DE GEHEIMEN VAN HET “SCHWINDELEN” 

Wat is “Schwindelen” eigenlijk? 

Een letterlijk vertaling van het Duitse woord 

"schwindln" levert “zwendelen” op: een 

werkwoord met een negatieve klank.  

Voor schakers die streven naar correctheid is 

de ”schwindelaar” de bedrieger of de oplich-

ter van het schaakbord. Dat sommige spelers 

vinden dat het niet past blijkt bijvoorbeeld uit 



de woorden van de VAS-speler ROSMULLER 

nadat hij in de hoofdklassecompetitie een 

gewonnen stelling tegen mij nog had verloren: 

“Ik dacht dat je na die krachtzet wel op zou 

geven, zoiets speel je toch niet door?!” 

Kennelijk heeft het toch zin om "zoiets " nog 

door te spelen ...  

Ik heb ondertussen al zoveel schaakpartijen 

gespeeld en nagespeeld dat me één ding is 

duidelijk geworden: streven naar 100 % cor-

rectheid is zinloos, want niemand speelt per-

fect.  

Zei één van de grootste wereldkampioenen - 

LASKER - al niet dat schaken strijd is?  

Voor mij staat het bestaansrecht van de 

schwindel dan ook boven elke twijfel verhe-

ven.  

Men is de tegenstander met geoorloofde mid-

delen (d.w.z. de regels van het schaakspel) te 

slim af en als men een "zwendel" op het 

schaakbord niet af kan straffen, tekent dat de 

onmacht en verdient het slachtoffer niet be-

ter.  

Eén van mijn eerste kennismakingen met de 

“schwindel” is de partij  

 

 
Gerard WELLING - NOORDHOORN (zie dia-

gram)  

uit de wedstrijd WOENSEL - TIVOLI, 12.01.74 

Bij de stand 5 - 4 voor TIVOLI werd een winst-

punt van mij zéér op prijs gesteld en gezien de 

stelling zou dat ook wel komen. Er volgde ech-

ter 50.e6 (50. Df7 won op slag) .. Dg7+ 51. Kh5 

g4!? 52. Dg4 .. De5+ 53. Kh6? De6+! En pat. ½-

½ en WOENSEL had verloren. Toch vond ik het 

bijzonder knap van mijn tegenstander dat hij 

er überhaupt nog een valletje had in weten te 

brengen ; iets waar de "correctheidsprofeten” 

maar al te vaak overheen kijken, het is ook 

een creatieve prestatie.  

oals enigen onder U wellicht weten heb ik in 

de openingen zo ongeveer alle reglementaire 

zetten uitgeprobeerd. Dat gaat natuurlijk re-

gelmatig fout, maar heeft ook bijgedragen tot 

een ongewoon hoge "oogst" aan schwindels.  

Diagram 2 toont de verschrikkelijke gevolgen 

van de opening 1.d4 h6.  

 
Na 15.Pe5 stond zwart in de partij Fons VAN 

AMSTEL - Gerard WELLING, WLC 20.01.80 

reddeloos verloren. Er volgde 15…Tc8 16.Lf7 + 

Kf8 17.Ld5 Pxe5 18.Lxe5 Pf6 19. Lb7 Tc4 (de 

bedoeling van Pxe5, de wending Lxa6 Te4+ 

zaait paniek) 20. 0-0-0 ... en hier zag ik een 

valletje wat zwart goed spel oplevert als wit 

erin tuint. En zwart heeft eigenlijk weinig 

keus: 20…Lc8, waarop FONS direct 21.Td8+ 

Kg7 22.Txh8 speelde, maar na 22 ... Lxb7!! 

23.Td8 Lxg2 24.Tg1 h3 25.Td3 Kf7 had zwart 

goede kansen voor een kleine materiële inves-

tering. Ongetwijfeld geschokt door dit voorval 

verloor Fons de partij na 64 zetten.  

De Engelse meester SIMON WEBB - erkend 

“schwindle expert” - heeft onlangs een aardig 

boekje geschreven: “CHESS FOR TIGERS” - 

hetgeen een praktische instelling aan wil le-

ren. In hoofdstuk 7 gaat hij nader in op 

schwindelen (BASMAN over WEBB: he pulled 

of more schwindles than you eat hot meals!) 

en geeft een paar praktische tips:  

1 * Objectief zijn: 

Om te schwindelen moet je op tijd in de gaten 

hebben dat je verloren staat en dat kunnen 



accepteren. Begin te schwindelen als de stel-

ling nog genoeg “hulpmiddelen” bevat.  

2* Geen angst voor verlies: 

De druk rust op degene die gewonnen staat, 

zelf heb je niets te verliezen.  

3* Actief spelen  

Afwachten helpt de tegenstander, zet hem 

onder druk.  

4* Gebruik de methode van de eliminatie:  

Schakel de zetten uit die in elk geval niet gaan 

en doe de overgeblevene: op hoof van zegen 

en zo kun je de tegenstander tamelijk snel 

relatief gecompliceerde zetten voorschotelen.  

5* Toneelspelen:  

Je in je rol inleven. Volgens WEBB gaat de 

tegenstander vaak zorgeloos spelen als je in 

een slechte stelling je gedrag aan de stelling 

aanpast (terneergeslagen enz.)  

Het is natuurlijk de vraag of dit laatste punt 

(toegepaste psychologie) wel 100 % fair is, 

maar de andere vier tips zijn zéér waardevol.  

 

 
 

Het is de vraag of het fragment uit de partij 

Pierre  BUIJS - Gerard WELLING WLC 23.01.80 

een 100 % schwindel is : het is n.l. 100 % cor-

rect, maar wits zet ontging me even: 28.Dh7!? 

Nu lijkt het uit maar door eliminatie had ik de 

redding - die zéér fraai is - snel te pakken.  

28…Dc4+!! 29.Txc4 (29.Kg2 Dg4) Txh7 30.Txh7 

Kg8 31.Th6 Kg7! en de toren zat klem, na 

32.Txd6 exd6 won zwart nog (0-1, 42)  

 
Ondanks zijn kwaliteit meer, lijkt wit niet meer 

in staat de zwart aanval te keren in diagram 4 

(Gerard WELLING - H. SAFT, HUTTONTOER-

NOOI, 28.10.78) Wit zag dat het verloren was 

(WEBB: regel 1 besloot tot' actief spel (regel 3) 

ondanks het feit dat het niet helemaal correct 

is (geen angst voor verlies, WEBB: regel 2).  

Door eliminatie (regel 4) kwam er:  

36.Txf6!? Pgf4 37.Kf1 Pxd3 38.Tg6+ Kf7 

39.Lxd3 Df4+ 40.Ke2 Dxg4+ 41.Kf2 Pf4? op het 

bord: met Pf4 gaf zwart wit de gelegenheid 

d.m.v. 42.Th7+ Kf8 43.Th8+ remise te force-

ren: ½-½   

In de partij Bela VIGH - Gerard WELLING, 

Oberwart op 1983, had ik tegen de sterke 

Hongaarse nationale meester geen vuist kun-

nen maken  

 

 
In de stelling van diagram 5 besloot ik dat het 

tijd was om te gaan schwindelen: 25…Ld3!? 

26.Dc6 Lxe4!? 27.Lf6! g5 28.Lxg5? (Na 28.La1! 

is het verloren, al had ik met 28 …c4 29.Df6 c3 



30.fxe4 Txe4 nog wat willen rommelen 

28…Dxg5 29.Pxe4 Txe4!! 30.Dxa8+ Kg7 31.fxe4 

(31.Td3 Tc4) Df4+ 32.Ke2 Dxe4+ 33.Kf2 Df4+ 

½-½   

 
Aan het spelen tégen een schwindel zijn grote 

psychologische nadelen verbonden, zoals 

blijkt uit de volgende twee fragmenten. 

 
Diagram 6 toont de partij Gerard WELLING - 

Tim BREYER (tweekamp op WLC) 01.06.82, 

TIM na 27 …d4 28.exd4 cxd4 29.Dxd4 Lc5 

30.Dc3 Le3+! 31.Pd2 Tdf8 32.Td1 Txd2! 

33.Txd2 Lxg1 gewoon een stuk voor stond. Er 

volgde 34.Pg3 en nu begon TIM te twijfelen: 

Met Le3 kan hij een kwaliteit voor blijven, 

maar dat is technisch nog een lange klus - en 

waarom zou je met een stuk meer? - En je 

loper zet je toch ook niet graag op g6 (h5 - f5), 

terwijl 34…La8 35.Pf5 er "vervelend" uit ziet. 

Op zo'n moment moet je je eigenlijk realiseren 

dat schaken nu éénmaal een moeilijk spel is 

en nog een goed in de stelling duiken, voor de 

laatste keer waarschijnlijk! TIM deed dat niet 

en na het "simpele"  34…Dc6? 35.Te2! Te8 

36.De1! (een niet alledaagse vork!) was hij het 

zoveelste slachtoffer van een schwindel. Na 

36…Lh2 37.Txe4 Txe4 38.Pxe4 Lxf4+ 39.Kb1 

nam ik zijn remiseaanbod aan - om de twee-

kamp te winnen - TIM zat echter "helemaal 

stuk ".  

In Gerard WELLING – Arnaud FOURNET, 

BETHUNE 29.12.83, heb ik zojuist geblunderd. 

 
Na 22.Pe3 Tb8 23.Dxb8 Txb8 24.a3 Pa6 25.0-0-

0 had wit slechts toren en drie pionnen voor 

de dame. Ook hier bleek weer dat het niet 

makkelijk is je psychologisch nadeel van je af 

te zetten, want de Fransman liet mij - in zijn 

streven alles “heel” te houden nog een ge-

vaarlijk initiatief ontwikkelen. Het verloop 

was: 25…Pc5 26.h4 Pe4 27.Th3! Kg6 28.Tf1 Pf6 

29 f4 exf4 30.Txf4 De7 (dreigt Pxd5!) 31.Kb1! 

De5 32.Tg3+ Kh7 33.T3f3 Pxd5 34.Tf5 Dxe3 

35.Txe3 Pxe3 36.Tf7+ Kh6 37. Txc7 Pxg2 

38.Td7 Ph4: 39.Txd6+ en ½-½ in 52 zetten.  

Zelfs sterke spelers zien als de tegenstander 

gaat schwindelen, dreigingen die er eigenlijk 

niet zijn, zoals in Gerard WELLING – Arie 

WERKSMA KNSB - beker, 28.03.83: 

 

 
Na 16.d4?? Pc3 17.Dc2 Pxb1 18.Txb1 f6 19.Lg3 

Lxg3 20. hxg3 stond zwart gewonnen. Na 

20…Td6 is het tijd om te gaan rommelen, met 

wat meer stukken erop is de kans op succes 

groter: 21.Ld3 g6 22.e4 Ted8 23.Lc4+ Kg7 



24.e5 (actief) Tb6 25.Te1 Lf5 26.exf6+ Dxf6 27. 

De2 en nu zag zwart De7+ -met tegenspel- 

aankomen en raakt in paniek 27…Tb1 28.Txb1 

Lxb1 29.g4 (nu ziet hij het "lastige” g5, pa-

niek!) g5 30.De3 h6 31. Lb3 (dreigt Dc1!) Lh7 

32.d5 (a7 hangt, paniek! Op zo'n moment 

hecht je vaak te veel waarde aan een secun-

daire dreiging.) a6 33.Pd4 Lg8 34.Dg3 Kh8 

35.Oxc7 Lxd5 36.Lc2 Lg8 37.Pf3 b5? (tja, b7 

hangt) 38.Pe5! Td6 39.Pg6+ Dxg6 40.Lxg6 Txg6 

41.a3 en wit won 1 - 0, 58.  

Het is wel duidelijk gebleken dat in een 

schaakpartij de schaaktechnische factoren niet 

absoluut de overhand hebben. Er speelt veel 

meer mee: spanning, emoties, karakter, tijd-

nood, enz. 

Ik hoop dat U na het lezen van dit stukje nog 

vele slechte stellingen uit het vuur zult slepen 

en omgekeerd, in gewonnen stellingen kor-

daat genoeg zult optreden om daadwerkelijk 

te winnen.  

 
Ter afsluiting: de aardigste schwindel die ik op 

het bord heb gehad. In één van de vele ont-

moetingen met Paul KOK, had ik in diagram 9, 

met het nuchtere 1.P4g5 de overgave af kun-

nen dwingen: zwart verliest have en goed.  

Na het spectaculaire 1.P7g5 ? wist PAUL met 

1…Pe5 !! de bordjes te verhangen.  

In wederzijdse tijdnood volgde: 2.Dxh8 Dxh8 

3.dxe5 Dh1+ 4.Ke2 Dxa1 5.Pf6 (dreigt mat!) 

Ld7. Wit staat nu echt het halve bord achter 

en ik zou ongetwijfeld hebben opgegeven als 

er niet nog één schwindel in de stelling had 

gezeten:  

6.Lxf5!! exf5? (te gulzig in tijdnood, Dxb2 

won)7.e6! (dreigt Pf7+, exd7+ en d8D) Le8 

8.Pf7+ Kc8 (na Lxf7 9.exf7 is het ondekbaar 

mat hoewel zwart dame en kwaliteit meer 

heeft) 9.Pxe8 Kb8 10.d7 Ka7 11.e7 Dxa2 

(Dxb2 !?) 12.d8 en zwart verloor op tijd. Na 

12…Dxf7 13.Dxa8 Kxa8 14.Pc7+ Ka7 15.e8D 

Dxc7 is de schwindel voorbij en staat wit een 

fractie beter! 1-0  

Dat dit voorbeeld U tot nog fraaiere schwin-

dels mag inspireren  

Nog een recente toegift: 

 
In de partij Gerard WELLING – Hans BOS-

SCHER, 04.06.84, ontstaan uit een grandioos 

mislukte 1.g4- opening verloor wit na 27.Kb1 

Ta8 28.Db7 Tgb8 de dame omdat Dxc6 we-

gens la2+ onmogelijk is. Dus: 29.Dc7 Ld8 Na-

tuurlijk kun je opgeven, maar na 30.Pxe6 Lxe7 

31.Pxc7 is het wel materieel verloren. maar 

door de actieve witte stukkenmoet zwart in 

tijdnood nog wat grapjes omzeilen: 31…Ta5 

32.Txf5+ Ke7? (32…Kg6 lijkt te moeten. Mis-

schien had zwart op zet 31 de kwaliteit moe-

ten teruggeven. Hij staat toch zoveel voor!) 

33.Le3! (een grapje met zijn vlag op tuimelen) 

Dg6? ( .. Dxe3 is verplicht hij stort in) 34.Lg5+ 

Pf6 35.Lxf6+ Dxf6 36.P7d5+! cxd5 37.Pxd5+ en 

vervuld van walging gaf hij op ...  

 

Gerard WELLING 

 

 


