Schaken Hans Ree

Hoffelijke Anand
W

ereldkampioen Anand is
een hoffelijk en diplomatiek mens, wat ook weer bleek uit
het praatje dat hij vorige week
zaterdag in Amsterdam voor het
Max Euwe Centrum gaf.
Net als toen hij eerder dit jaar
naar Sofia ging voor zijn WKmatch tegen Topalov was het
vliegtuigverkeer verstoord, nu
niet door een vulkaanuitbarsting, maar door de sneeuw.
Anand kwam uit Londen naar
Amsterdam met de trein, na een
overnachting in Brussel. Een
paar uur later dan gepland, maar
hij was er, en hij liet een paar stellingen uit partijen van Euwe zien
die leken op stellingen die hij
zelf had gespeeld.
Ik schrok even toen ik zag wat
er op het demonstratiebord
kwam. Aljechin-Euwe, de zestiende partij uit de match van
1937. Euwe had argeloos toegelaten dat Aljechin kon winnen met
1. Dh8+ (geeft een dame) Kxh8 2.
Pxf7+ (slaat een pion) Kg8 3. Pxe5
(slaat een dame), maar Aljechin
zag het niet. Euwe zag het ook
nog steeds niet, want een zet later gaf hij Aljechin weer de gelegenheid om die simpele combinatie uit te voeren. Aljechin zag
het weer niet en de partij werd later remise.
Wat een geknoei! Maar dat zei
Anand gelukkig niet, hij zei alleen dat het een stelling was van
Euwe en Aljechin, zonder te vertellen dat ze een reeks van blunders hadden begaan. Het zou ook
geen pas geven op een bijeenkomst ter ere van Euwe.
Hoffelijk was Anand ook toen
hij zei dat hij wel weer eens een
toernooi wilde winnen, in plaats
van steeds tweede te worden. Hij
kwam net van het London Chess
Classic, dat gewonnen was door
Magnus Carlsen op grond van de
voetbalscore: drie punten voor
een winstpartij, een voor een remise. Volgens de normale puntentelling zou Anand gedeeld
eerste zijn geweest, maar hij is
geen zeurpiet en verzweeg dat
netjes.
Er waren in Londen allerlei neventoernooien, onder meer een
invitatiegroep voor vrouwenmeesters die werd gewonnen
door de Nederlandse Arlette van
Weersel met de fraaie score van 8
uit 9. Het was curieus dat op de
toernooiwebsite de paringstabel
– bij dit woord glimlacht de
niet-schaker soms – werd gegeven met alleen de voornamen van
de schaaksters, bijvoorbeeld ‘Natasha v Sarah’, alsof het ging om
een gezellig wedstrijdje in een
kinderdagverblijf. Noem mij
overdreven formeel of zelfs ouderwets, maar ik geef graag de
achternamen, ook bij vrouwen.
Arlette van Weersel-Fiona Steil
Antoni, London Chess Classic,
vrouwen.
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Pc3 Lb4 4.
e5 c5 5. a3 Lxc3+ 6. bxc3 Pe7 7.
Dg4 Dc7 8. Dxg7 Tg8 9. Dxh7
cxd4 10. Pe2 Pbc6 11. f4 Ld7 12.
Dd3 dxc3 13. Le3 Alles wat goed
vergeten is, is nieuw, schreef
Kortchnoi eens. Wits laatste zet

wordt nog maar zelden gespeeld.
13...Pf5 14. Ld4 En hier is 14. Lf2
de gebruikelijke zet. 14...f6 Een
scherp nieuwtje. De veilige methode is 14...0-0-0 15. Dxc3
Pfxd4 16. Pxd4 Db8 17. Pb5
fxe5 18. fxe5 Tg5 19. Le2 Txe5
Zwart had haar riskante spel
kunnen rechtvaardigen met
19...Dxe5 20. Dxe5 Txe5, want
aan de torenwinst 21. Pc7+ Ke7
22. Pxa8 zou wit na 22...Pd4 weinig plezier beleven. 20. 0-0 Nu
heeft wit een winnende aanval.

Na 20...Txe2 21. Dh8+ gaat zwart
mat en na 20...a6 wint wit met
21. Dc5. 20... Kd8 Op de vlucht.
21. Tf8+ Le8
22. Df3 Hierna ontsnapt
zwart. Na 22. Taf1 was zwart reddeloos verloren. 22...Kd7 23. c4
a6 24. cxd5 axb5 25. dxc6+ bxc6
26. Dd3+ Dd6 27. Dh7+ De7 28.
Td1+ Td5 29. Txd5+ exd5 30.
Df5+ Kd8 Zwart heeft objectief
gezien niets meer te vrezen. 31.
Lh5 De1+ Dameruil is niet voordelig voor zwart, maar voorlopig
doet het niet veell kwaad. 32. Df1
Dxf1+ 33. Kxf1 Ke7 34. Th8 Tc8
35. Ke1 Ld7 36. Txc8 Lxc8 Het
eindspel staat ongeveer gelijk.
37. g4 c5 38. g5 d4 39. Lg6 Ld7
40. h4 Kf8 41. h5 Zwart heeft
haar tegenstandster veel verder
laten komen dan nodig was,
maar het is nog steeds remise na
41...Le8. 41...Kg7 42. Le4 Le6 43.
Lc6 Lc4 44. Kd2 Kh8 45. h6 Kh7
46. Le4+ Kh8 47. g6 Kg8 48. Ld3
Lxd3 49. Kxd3 Anders dan het
pionneneindspel dat op de 41ste
zet had kunnen ontstaan, is dit
glad verloren voor zwart.
49...Kf8 50. Ke4 Kg8 51. Kf5 d3
52. Kf6 Zwart gaf op.
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Henk Vedder-Deep Sengupta,
Hoogeveen 2010. Zwart begint
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