
Het onderscheiden van loper en paard 

 

Hoewel dit thema gerelateerd is aan een bekende belediging (begonnen met de Donner – Prins 

controverse in 1965), is die verre van triviaal. Een beginner leert al snel: een loper is ongeveer 

gelijkwaardig aan een paard.  Maar, zoals met veel vuistregels: die is in veel situaties te kort door de 

bocht.  Immers, je gooit toch ook niet een Zuid- en een Noord-Hollander op één hoop?  Of anders 

een Hollander en een Zeelander?  Of als je dan nog niet overtuigd bent, een Fries en een Limburger? 

 

De aanleiding voor deze bijdrage ligt in de match Spassky – Fischer uit 1972.  Op 23 juli was het 

precies 50 jaar geleden dat Fischer de 6e partij op magistrale wijze won, nota bene in een variant die 

Spassky als zijn achtertuin kende. Na afloop applaudiseerde Spassky met het publiek mee. Niet alleen 

omdat de partij op zichzelf een kunststuk is, maar vermoedelijk ook omdat hij zich realiseerde hoe 

bijzonder dat feit is wanneer je je voor het eerst met wit van het damegambiet bedient – en nog wel 

in een WK-match waar alles van afhangt. Dat vraagt om karakter en zelfvertrouwen!  Een zeer 

sportief applaus dus, maar dan zit je wel in de hoek waar je tegenstander je hebben wilt.  De partij is 

natuurlijk uitgebreid becommentarieerd, daar heb ik niets aan toe te voegen. Met het oog op het 

thema wil ik op het volgende moment wijzen. 

 

 
 

Spassky speelde hier 17. – Pd7, waarna Fischer ervoor kiest om zijn paard tegen de zwarte loper te 

ruilen, middels 18.Pd4 en 19.Pxe6.  En buit daarna consequent de kracht van de loper uit. 24 zetten 

later is dit de eindstand waarin Spassky opgaf: 

 

 
 



De pion op e6 snijdt al enige tijd in het vlees van de zwarte stelling. Dat wil ik graag benadrukken met 

twee extra voorbeelden waarin de kracht van het kleinood op de 6e rij geïllustreerd wordt. Speel 

eens na: 

 

- Kasparov-Browne, Banja Luka 1979 

 

- Short-Radulov, Hamburg 1981 (en sla het vermakelijke slot niet over: naar verluidt ging Short 

na het rattige 40. – De2+ uitgebreid nadenken, om Radulov op zijn nummer te zetten) 

 

       
 

Met dit in het achterhoofd lijkt het dekken van Fischer’s belangrijke pion op e6 door Lc4 minimaal zo 

effectief te zijn, als door een toren op e1 (extra, i.p.v. Lc4). Die loper heeft eerder op d3 gestaan, een 

batterij vormend met de dame op e4.  Samengevat: de dynamiek van de stelling dicteerde een 

hoofdrol voor de loper. Wie gelooft nog in het toeval hiervan, na 18. Pd4? 

 

Er is wel geschreven dat Fischer een zekere voorkeur voor de loper had, zoals bijvoorbeeld uit 

bovengenoemde partij zou blijken. Of uit de 7e matchpartij tegen Petrosian uit 1971 (finale 

kandidatenmatches), waarin hij met 22. Pxd7 een goed paard tegen een slechte loper lijkt te ruilen: 

 

 
 

En Petrosian niettemin van het bord kegelt, speel maar na.  Ook de partij Fischer – Taimanov (izt 

Palma de Mallorca 1970) illustreert hoezeer hij de kracht van de loper kon benutten. En tegen de 

allersterkste tegenstanders. 

 



Maar persoonlijk houd ik het toch meer op correlatie dan op causaliteit.  In mijn perceptie speelde 

Fischer veel open stellingen, met relatief minder symmetrie dan vandaag aan de dag. Niks zoals die 

ellendige Russische partijen van de laatste 20 jaar, waarin een pionnetje op de e-lijn geruild wordt, 

en de marges erg klein worden. YadayadayadaOokBerlijnseVerdediging – maar laat ik niet afdwalen.  

Mijn punt: in een open stelling zal de dynamiek eerder ten gunste van een loper t.o.v. een paard 

uitwerken. Dus meer een bijverschijnsel van het soort partijen dat Fischer speelde (correlatie), dan 

een bewuste preferentie voor de loper (causaliteit). 

 

Terug naar het thema: de gelijkwaardigheid van paard en loper vormt een aardig vertrekpunt, maar 

op het bord zijn de stellingskenmerken allesbepalend. Dat inzicht bleek in mijn eigen leerproces een 

reuzestap. Rond mijn 15e verjaardag heb ik het boek “The art of the middle game” van Keres en 

Kotov gelezen, op aanraden van Hans Bouwmeester.  

 

 
 

 

Na al die jaren durf ik gerust te stellen dat geen ander leerboek een grotere draai aan mijn resultaten 

heeft gegeven, qua rating én score. Mogelijk een kwestie van het juiste boek op het juiste moment. 

Na lezing ontstond een meer systematisch begrip van diverse stellingskenmerken, en hoe je daarmee 

om dient te gaan. Het opende mijn ogen, met bewustwording en zelfvertrouwen als gevolg. Zó veel 

wijsheid; tegenwoordig voor, zeg, een tientje via Internet verkrijgbaar. 

 

Ik heb het boek niet meer, maar het staat me helder voor de geest dat een aparte paragraaf de rol 

van het paard t.o.v. de loper belichtte. In de trant van: 

- Heb je een loper, probeer de stelling dan te openen d.m.v. pionnenruil, zodat de grotere 

reikwijdte van de loper t.o.v. het paard tot zijn recht kan komen. Eenvoudige, maar o zo 

doeltreffende logica. 

- Met als natuurlijke tegenhanger: heb je een paard, probeer de stelling dan meer gesloten te 

houden. 

Voorzien van voorbeelden en nadere detaillering. 

 

………..zomaar wat zomergedachten bij die 6e matchpartij van 23 juli 1972.  

 

Peter Gelpke 


