
Schaken bij de muur van Hadrianus

De Muur van Hadrianus is gebouwd onder Hadrianus, die van 117 tot 138 na Chr. keizer van Rome 
was.  Hij liet in het Britse deel van het Romeinse rijk tussen 122 en 128 een 117 km lange muur 
bouwen, om de Romeinse noordgrens te beschermen tegen de Picten uit Schotland.  De muur heeft 
tot het einde van de vierde eeuw dienstgedaan, toen de Romeinen de Britse eilanden verlieten. 

In de noordbritse stad Newcastle aan de Tyne werd onlangs een sterk schaaktoernooi gehouden. Na 
22 jaar werd het “Northumbria Masters” toernooi nieuw leven ingeblazen met een evenement wat 
de Engelse en Schotse talenten ook kans op titelnorm resultaten zou moeten geven. 
Er werden dagelijks twee ronden gespeeld, zodat het beslag aan vakantiedagen beperkt zou blijven. 
Helaas voor de organisatoren is het niet gelukt om titelnormen te kunnen laten noteren, maar verder 
was het in alle opzichten een succes, zodat men overweegt er een terugkerend evenement van te 
maken. 

Omdat ik zelf wel zin had om er weer eens een paar dagen tussenuit te gaan ben ik afgereisd naar 
Newcastle, en heb de dag voor aanvang nog kort de tijd gehad om een blik te werpen op een stukje 
van de beroemde muur van Hadrianus : een onderdeel waarop de namen van “centurions” waren 
gegraveerd die indertijd de bouw van de muur hebben geleid.  Door het straffe speelschema was 
daar tussendoor geen tijd meer voor. 

Na 9 ronden was de eindstand als volgt : 
Northumbria Masters (Newcastle upon Tyne, 52 deelnemers)
1. GM A.Donchenko 2583 7,0 , 2. GM J.Vakhidov 2532 6,5  
3 – 6.  GM D.Gormally 2483 , IM M.Percivaldi 2395 , IM R.Haria 2376 ,  GM A.Raetsky 2362 6,0 
7 – 13. GM V.Plat 2560 , IM A.Greet 2458, IM G. Nasuta 2454 , IM D.Eggleston 2409 , P. Macklin 
2307, FM N. Berry 2267 WFM N.Kanakova 2245 5,5
14 – 21.  GM M.Hebden 2454 , IM A.Merry 2438, IM A.Hunt 2416 , GM B.Lalic 2401, 
FM I. Gourlay 2371,  IM G.Welling 2320, FM A.Longson 2307, IM C.Pritchett 2275, 
FM M. Abdulla 2260 5,0
23 etc.  IM J.Tan 2479 , FM B.Derakhshani 2317 … 4,5

Met de eigen score mocht ik niet ontevreden zijn, met vier grootmeesters en drie internationaal 
meesters (met rating >2400) onder de tegenstanders. De score van 5 uit 9 betekende een overscore 
van 1,2 punten op de verwachte score, met een TPR van 2417. 
De keuze van een toonbare partij voor de site van WLC was een groter probleem dan men na een 
redelijk succesvol toernooi zou verwachten.  In vrijwel iedere partij had ik na de openingsfase grote
problemen op te lossen en er werd een zwaar beroep gedaan op de defensieve capaciteiten. 



In schaaktechnische zin is het positief dat ik daadwerkelijk in staat bleek om slechte stellingen 
tegen sterke tegenstand overeind te houden – en zelfs winstkansen kon creëren. De Kroatische 
grootmeester Lalic meende dat ik in enkele partijen “als een computer” had verdedigd maar voor de
naspeler is er weinig interessants te beleven.  Uiteindelijk heb ik besloten mijn remise partij tegen 
de sterke Tjechische grootmeester Vojtech Plat (2560) in een educatief kader te plaatsen. 
In deze partij was ik geen moment in gevaar, en het is mijn stellige mening dat dit te maken heeft 
met de manier waarop ik de partij heb opgezet. 
Na de muur van Hadrianus zullen we nu de “muur van Suttles” bespreken. Daartoe twee inleidende 
partijen van de  Canadees, die in de jaren 60 en 70 veel waardering oogste met creatief spel. 

 

Suttles,D - Ostojic,P [A00]
Belgrado (1), 1969
[GW]
1.g3 g6 2.¥g2 ¥g7 3.d3 d5 4.¤c3 ¤f6 5.¥d2 0–0 6.£c1 [ Bereidt onder 
omstandigheden ¥h6.. voor maar blijkt ook nog een ander doel te dienen ]
6...c6 7.¤d1!? 

XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zpp+-zppvlp'
6-+p+-snp+&
5+-+p+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+P+-zP-#
2PzPPvLPzPLzP"
1tR-wQNmK-sNR!
xabcdefghy



[ Een heel ongewone opbouw van de partij. Suttles onderkent dat het paard op c3 niet
erg functioneel meer staat nu pion d5 stevig beschermd is - Nimzowitsch noemde dat 
Überdeckung van een strategisch sleutelpunt - en speelt daarom de "aanvaller" van 
dat punt weg.. ]
7...¦e8 8.f3!? e5 9.e4 [ En nu wordt duidelijk dat de witspeler een flexibele 
formatie opbouwt met geheel in de stijl van Philidor de stukken netjes achter 
de pionnen geposteerd. ]  9...¥e6 10.¤h3 

XABCDEFGHY
8rsn-wqr+k+(
7zpp+-+pvlp'
6-+p+lsnp+&
5+-+pzp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+P+PzPN#
2PzPPvL-+LzP"
1tR-wQNmK-+R!
xabcdefghy

[ Typisch voor deze centrumformatie en voor Suttles, er gaat een paard naar f2. Ik 
noem het de "Suttles-muur" omdat het een hechte formatie is die de Canadese speler 
onder allerlei omstandigheden met beide kleuren placht te spelen. Zoals we in deze 
partij zullen zien biedt deze opbouw ook reële expansiemogelijkheden. ]

10...£c8 11.¤df2 [ Normaliter komt het andere paard op f2 terecht, maar de 
witspeler concentreert al vast een extra stuk op de koningsvleugel. ]
11...a5 [11...¤bd7 kan wit desgewenst beantwoorden met 12.¤g5 om het 
loperpaar te veroveren.]  12.0–0 dxe4 [ Geen ambitieuze opbouw, zwart geeft
zijn mobiele centrum op ] 13.dxe4 ¤bd7 14.¦d1 ¤c5 15.¥f1! [ De loper 
heeft op g2 zijn werk gedaan en kan nu op een andere diagonaal diensten 
verrichten. ]  15...b5 16.b3! [ Beperkt het paard op c5 en de loper op e6 in 
hun werking. ] 16...¥d7 17.¥h6 

XABCDEFGHY
8r+q+r+k+(
7+-+l+pvlp'
6-+p+-snpvL&
5zppsn-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+P+-+PzPN#
2P+P+-sN-zP"
1tR-wQR+LmK-!
xabcdefghy



[ Biedt ruil aan van zwarts "slechte loper" ]   17...¤e6 18.¥xg7 ¢xg7 19.f4!? 
[ De bedoeling van de loperruil was de pionnenformatie op de koningsvleugel 
te dynamiseren en zodoende profijt te trekken van de stukkenconcentratie op 
die bordhelft. ]  19...¤c5 20.fxe5 ¤fxe4 [20...¦xe5 21.£b2]  21.£f4 ¤xf2 
22.¤xf2 ¥f5 23.g4 ¥e6 [23...¥xc2? 24.¦dc1] 24.¥g2 ¦a6 25.¦d2 £c7 
26.¦ad1 £e7 27.¦d6 ¦c8 28.¦f1 ¤d7 29.¤e4 ¥d5? 

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7+-+nwqpmkp'
6r+ptR-+p+&
5zpp+lzP-+-%
4-+-+NwQP+$
3+P+-+-+-#
2P+P+-+LzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

[ Het is wit gelukt zijn stukken actief te mobiliseren en onder de druk en in tijdnood 
maakt zwart een beslissende fout. ]   30.£f6+! ¤xf6 31.exf6+ ¢f8 32.fxe7+ 
¢xe7 33.¦df6 ¦a7 34.¤g5 ¢f8 35.¥xd5 cxd5 36.¦xf7+ ¦xf7 37.¦xf7+ ¢g8
38.¦f2 [ Zwart geeft op, een voorbeeld van het dynamisch potentieel van de 
Suttles-muur. ]  1–0

Vranesic,Z - Suttles,D [A41]
Beslissingsmatch Canadees kampioenschap (2), 1970
[GW]
1.d4 g6 2.c4 d6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 e5 5.dxe5 dxe5 6.£xd8+ ¢xd8 7.¤f3     
[Nu kan zwart op zijn gemak zijn formatie opbouwen en wit heeft een 
potentiële zwakke plek op d4. Principiëler is 7.f4 om dynamisch tegenspel te 
initiëren.]  7...f6 [ Initieert nu met de zwarte stukken een "Suttles-muur" ]
8.¥e3 ¥e6 9.¤d2 ¤d7 10.¤b3 ¥h6! 

XABCDEFGHY
8r+-mk-+ntr(
7zppzpn+-+p'
6-+-+lzppvl&
5+-+-zp-+-%
4-+P+P+-+$
3+NsN-vL-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy



[Zwart heeft zijn centrum pionnen op de zwarte velden, voorziet voorlopig 
geen dynamische opmarsmogelijkheden, en neemt zodoende de kans te baat
zijn "slechte loper" te ruilen. ] 11.¥xh6 ¤xh6 12.0–0–0 ¢c8 13.¥e2 ¤f7 [ En 
Suttles' karakteristieke opbouw neemt vorm aan. ]  14.f3 c6 15.g3 ¢c7 [ Een 
typische stukkenconstellatie waarbij de koning veilig staat en de pionnen 
eventuele inbraakvelden controleren. ]  16.h4 ¦ad8 17.¤d5+ [ Poogt het spel 
te verlevendigen. ]  17...¥xd5! 18.cxd5 c5 19.¥b5 ¤b8 20.¥f1 [Zwart idee is
dat 20.¤xc5 ¢b6! de witspeler materiaal kost.]  20...b6 21.¤d2 ¤d6 22.¤c4 
¤xc4 23.¥xc4 a6 24.¦h2 b5 25.¥f1 ¦d6 26.¥h3 a5 27.¢b1 ¢b6 28.¦c1 
¤a6 29.¦hc2 a4 30.¦c3 ¦a8 31.¥e6 c4 [ Wit dreigt helemaal te worden 
ingesnoerd en poogt zich met geweld te bevrijden. ]  32.b3?! axb3 33.axb3 
¤c5! 34.bxc4 b4 35.¦3c2 b3 36.¦b2 ¢a5 37.¦c3 ¢b4

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7+-+-+-+p'
6-+-trLzpp+&
5+-snPzp-+-%
4-mkP+P+-zP$
3+ptR-+PzP-#
2-tR-+-+-+"
1+K+-+-+-!
xabcdefghy

38.¦cxb3+ [Wit is strategisch overspeeld, dit wanhoopsoffer is de enige - 
hoewel ontoereikende - kans want 38.¦e3 ¦da6 39.¢c1 ¦a1+ is winnend : 
40.¢d2 (40.¦b1 ¦8a2 wint) 40...¦8a2 en wit is reddeloos.] 38...¤xb3 39.¢c2
¢xc4 [In de verwachting makkelijk te winnen, maar overtuigender was 
39...¦a3 40.c5 ¦da6]  40.¦xb3 ¦a2+ 41.¦b2 ¦xb2+ [41...¦a3! wint makkelijk]
42.¢xb2 ¢d3 43.¢b3 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+p'
6-+-trLzpp+&
5+-+Pzp-+-%
4-+-+P+-zP$
3+K+k+PzP-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

43...¦b6+ [Na 43...¢e3 44.¢c4 ¢xf3 45.¢c5 ¦d8 zal het wit niet meevallen 



om zwarts pionnen te stoppen, ook als zijn d-pion een toren oplevert.. In de 
partij weet zwart geen bres te slaan in wit's verdediging en moet teleurgesteld
remise accepteren.] 44.¢a4 ¢d4 45.h5 g5 46.h6 ¢c5 47.¥f5 ¦b2 48.¥xh7 
¦h2 49.¥f5 ¦xh6 50.¢b3 ¦h2 51.¢c3 ¦g2 52.¢d3 ¦xg3 53.¢e3 ¦g2 
54.¥h3 ¦a2 55.¥f5 ¦b2 56.¥g4 ¦b6 57.¥f5 ¢c4 58.¥g4 ¦b3+ 59.¢f2 ¦d3 
60.¢e2 ¢c3 61.¢f2 ¢d2 62.¥d7 ¦b3 63.¥e6 ¦b6 64.¥f5 ¢d3 65.¥g4 ¢d4
66.¥f5 ¦b2+ 67.¢g3 ¦d2 68.d6 ¢c5 69.d7 ¢c6 70.¢g4 ¦xd7 71.¥xd7+ 
¢xd7 72.¢h5 ¢e7 73.¢g6 ¢e6 74.¢h5
½–½

Na deze inleidende partijen komen we dan eindelijk aan de partij uit het Northumbria
Masters toernooi die ik wil bespreken.

Welling,Gerard (2320) - Plat,Vojtech (2560) [C26]
Northumbria masters (2.3), 15.02.2018
[GW]
1.e4 d6 [ Zwart kiest een flexibele beginzet zodat hij zijn formatie kan 
afstemmen op wit's opbouw. ]  2.¤c3 ¤f6 3.g3 [ Maar wit kiest zijn eigen 
weg. ] 3...e5 4.¥g2 c6 5.d3 [5.a4 ¥e7 6.¤ge2 0–0 7.d4 ¤bd7 8.0–0 is eerder 
gespeeld, bijvoorbeeld in I.Marinkovic-D.Popovic, Beograd 2015]  5...¥e7 
6.¤h3 d5 7.f3

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+-tr(
7zpp+-vlpzpp'
6-+p+-sn-+&
5+-+pzp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-sNP+PzPN#
2PzPP+-+LzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

En wit speelt een flexibele "Suttles-muur". Waarom eigenlijk zal de lezer zich 
afvragen ?  Uit de voorgaande twee partij voorbeelden blijkt dat ik kennis heb 
genomen van een typische formatie die de Canadese grootmeester Suttles graag 
speelde. Schaken is in belangrijke mate een spel van patroonherkenning en een sterke
tegenstander als mijn opponent in deze partij zal de bekende patronen met meer 
kennis van zaken en meer finesse weten te behandelen dan ik . Daar is het een 
grootmeester voor !  U hebt waarschijnlijk niet eerder van Elshad Ramazan gehoord. 
Een van oosprong Iraanse schaker die al vier decennia in Moskou woont, en schaakt. 
Zijn specialiteit is het rapidschaak waarin hij menig grootmeester heeft verslagen. De 
kracht van de grootmeester zo leert Elshad ons, ligt in zijn behandeling van 
"traditionele" stellingen. Als je een niet-traditionele stelling speelt , uiteraard wel met 



een gezonde basis , waarin je ervaring hebt, dan verbeter je de praktische kansen 
tegen een sterkere speler. Zelfs een gewaardeerd trainer als Dvoretsky beveelt daarom
de studie van de methodes van originele grootmeesters aan en hij noemt Suttles met 
naam.
7...dxe4 [ Wat slapjes zoals we in Suttles praktijk al hebben ervaren. ] 
8.dxe4 £xd1+ [Er blijft ongetwijfeld meer spel in de stelling na 8...¤bd7!? 
9.¤f2 0–0 10.0–0 b6 , je zou dit met enige fantasie al onzekerheid van de 
sterkere speler kunnen noemen.]  9.¤xd1 ¤a6 10.¤hf2 [Ofwel 10.¥d2 ¤b4 
11.¤e3; respectievelijk 10.¤e3] 10...¥e6 [10...¤b4 11.¤e3 ¥c5 12.a3 ¥xe3 
13.axb4 ¥xc1 14.¦xc1 is geen enkel probleem voor wit.]  11.¤e3 0–0–0 
12.¥d2 ¥c5 13.¢e2 ¤d7 14.¥h3 

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zpp+n+pzpp'
6n+p+l+-+&
5+-vl-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-sNPzPL#
2PzPPvLKsN-zP"
1tR-+-+-+R!
xabcdefghy

 [ Dit thema hebben we eerder gezien, wit komt op deze manier van zijn 
potentieel slechte loper af ]  14...¥xe3 [14...¤c7 hoewel de stelling perfect in 
balans blijft.]  15.¢xe3 ¥xh3 16.¤xh3 ¤dc5 17.¦hd1 f6 18.¤f2 h5   
[ Op deze manier probeert zwart wat spel in de stelling te houden maar het is 
niet meer dan een natte vuurpijl ]  19.¢e2 b6 20.¥e1 ¤c7 [20...¤e6 dan 
21.c3 , het thema van de controle van inbraakvelden.]  21.¦xd8+ ¦xd8 
22.¦d1 

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-+(
7zp-sn-+-zp-'
6-zpp+-zp-+&
5+-sn-zp-+p%
4-+-+P+-+$
3+-+-+PzP-#
2PzPP+KsN-zP"
1+-+RvL-+-!
xabcdefghy

[ Op geen enkele wijze wordt de sterke grootmeester toegelaten om progressie te
boeken ]



22...¦h8  23.¢f1  ¤b5  24.c3  ¢c7  [24...¤a4  doet  wit  geen  pijn,  25.¤d3
(25.¦d2;  of zelfs  25.b3 ¤axc3? 26.¦c1 ¤xa2 27.¦xc6+ ¢b7 28.¦c2  en het
paard is gevangen.)  ]  25.b3  [Ook mogelijk is 25.¤d3]  25...a5 26.¢e2 a4
27.¤d3!  [  Ontlast  op  tijd  pion  b3  door  ruil  ]   27...¤xd3  28.¢xd3  axb3
29.axb3= [ De stelling is volkomen in evenwicht. De sterkere speler is het niet
gelukt om zijn kracht tot gelding te brengen in een niet traditionele stelling. ]
29...¦a8 30.¥d2 ¦a2 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-mk-+-zp-'
6-zpp+-zp-+&
5+n+-zp-+p%
4-+-+P+-+$
3+PzPK+PzP-#
2r+-vL-+-zP"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

31.¦g1! [ Tijd om tegenspel in gang te zetten ]  31...¦b2 32.g4 hxg4 [32...h4 
33.g5 geeft ook voldoende activiteit.] 33.¦xg4 g5 34.h4 gxh4 35.¦xh4 ¤d6 
[35...¦xb3 36.¦h6 en f6 valt.] 36.¦h6 ¦xb3 37.¦xf6 ¦b2 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-mk-+-+-'
6-zppsn-tR-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-zPK+P+-#
2-tr-vL-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

38.c4! [Wit vermijdt nog wat kleine grappen, zoals  : 38.f4? ¦xd2+ 39.¢xd2 
¤xe4+; ofwel 38.¦e6 ¢d7 39.¦xe5? ¦xd2+ 40.¢xd2 ¤c4+]  38...b5 39.cxb5 
¤xb5 [39...cxb5? 40.¥c3 en plotseling zou wit nog winnen.]  40.f4 exf4 [En 
zwart bood bij het uitvoeren van deze zet remise aan.]  ½–½

Gerard Welling  


