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Giri in de voetsporen van Carlsen 
 
Enkele jaren geleden zat iedereen op het Corus Toernooi zich te vergapen aan een briljant 
spelende Noorse tiener met de naam Magnus Carlsen. Speelde hier de toekomstig 
wereldkampioen? Nu in 2010 is Magnus Carlsen nog altijd maar 19, is hij weliswaar nog geen 
wereldkampioen, waar wint hij wel de supersterke A-groep op het Corustoernooi, voor o.a. 
wereldkampioen Kramnik en Anand. En in de B-groep dient het volgende 15-jarig talent weer 
aan: Anish Giri. Hij won de B-groep en mag volgend jaar al meteen de degens kruisen met de 
wereldtop, wellicht ook met Magnus Carlsen. Carlsen verklaarde al danig onder de indruk te 
zijn van het spel van Giri, die het op zijn leeftijd in het Corus Toernooi zelfs beter doet dan 
Carlsen zelf destijds. Is Giri ook een toekomstig wereldkampioen? Dat zou wel heel mooi 
zijn, want tegen die tijd is Giri hoogstwaarschijnlijk 100% Nederlander. Nu is Giri nog 
officieel Rus, maar inmiddels is hij wel Brabants kampioen en Nederlands kampioen. De 
eerste titel behaalde hij nog geen half jaar geleden in Roosendaal, waar hij uit handen van Ad 
Bruijns de beker kreeg overhandigd. Dat was zo inspirerend, dat het daarna pijlsnel is gegaan 
met de carrière van Anish Giri. Als Nederland na Euwe eindelijk weer eens een 
wereldkampioen schaken krijgt, is dat dus mede te danken aan Ad Bruijns! Overigens heeft 
schaakvereniging De Pion goede hoop Anish Giri in 2010 wederom te strikken voor deelname 
aan het Brabants kampioenschap, wederom in Roosendaal. Reden voor dit optimisme: wie 
kan er nu nee zeggen tegen Ad Bruijns?  
 
Hoewel Anish Giri het kampioenschap in de B-groep volledig verdiend heeft, heeft hij ook 
wel een keer geluk gehad. Met name in de partij tegen Wesley So uit de Filippijnen. Na de 34e 
zet van wit stond de volgende stelling op het bord:  










 
Anish Giri heeft twee stukken geofferd en dat lijkt toch wat teveel van het goede te zijn 
geweest. Hij heeft natuurlijk wel een sterke aanval, maar de witte stelling is nog net te keepen. 
Dus moet Giri om nog een kans te maken op een heel of half punt linke zetjes gaan zoeken. 
En die vindt hij! 
 
34…,Pf2-d1! 
 
Als wit het paard slaat, volgt 35…,Tf1! met damewinst, al heeft Giri dan wel een paard en een 
toren voor die dame betaald en staat hij nog altijd in principe verloren. Het beste antwoord 
voor wit is 35.De2. Zwart kan dan nog wel even blijven “klieren”, maar wit houdt het wel. 



Desnoods kan wit wat materiaal teruggeven. Met twee stukken voor moet je daarover niet 
moeilijk doen. Wesley So speelde echter:  
 
35.De3-c1?  
 
Hier staat de dame te ver van het strijdtoneel. Giri ruikt zijn kans. 
 
35…,Dg5-g3! 
 
Na 36.Dxd1,Tf2! 37.Df1 (enige manier om mat te voorkomen) 37…,Txf1 38.Txf1 heeft So 
nog altijd winstkansen, maar het is nu wel een stuk lastiger. So denkt echter: “So! Ik kan een 
mooie paardvork geven!” 
 
36.Pd4-e2??? 
 
Hier had Giri stiekem op gehoopt. 
 
36….,Tf4-f1+!!! 37.Kg1xf1,Dg3-f2 mat.  
 
Anish Giri zei later dat hij expres nog even wachten met het uitvoeren van de zet Tf1+ om er 
zo lang mogelijk van te genieten. Een beetje sadistisch van hem, maar dat wijst op 
killersinstinct en dat heb je ook nodig om een goede schaker te worden. Nu maar hopen dat 
Giri inderdaad de nieuwe wereldkampioen wordt en het Nederlandse schaken zo een enorme 
“boost” in populariteit geeft. Vooralsnog is het nog lang niet zo ver en maakt Giri eerst zijn 
school af voordat hij eventueel profschaker wordt. Hij blijft nuchter en bescheiden, maar of 
hij nu wereldkampioen wordt of niet: de internationale schaaktop zal hij zeker wel halen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


