
Zwarte dag voor wit
Vorige week is in de interne competitie van Eeuwig Schaak de eerste ronde van de tweede 
manche gespeeld. Dat leverde een wel heel bijzonder rijtje uitslagen op, en wel het 
volgende: 

Toon de Rooij – Jan Rijkse 0 – 1
Jan van Mechelen – Cees Buurman 0 – 1 
Joost Asselbergs – John van Helden 0 – 1 
Matti Hurkmans – Cor Lazeroms 0 – 1 
Geraldine Korver – Jan Konings 0 – 1

Alle zwartspelers wonnen dus, alle witspelers verloren. En dat terwijl het spelen met wit 
toch als een voordeel wordt gezien, omdat wit de beginzet mag doen. Het is echter een zeer 
klein voordeel; de sterkte van de speler en de vorm van de dag spelen vaak een veel grotere 
rol. Hoe hoger het niveau, hoe meer het voordeel van wit een rol speelt, maar ook op het 
allerhoogste niveau is zwart zeker niet kansloos. Een mooi voorbeeld daarvan is de WK-
match voor dames, tussen de nog altijd maar 17-jarige wereldkampioene Hou Yifan uit 
China en de Indiase Humpy Koneru, gespeeld in Tirana, de hoofdstad van Albanië. In de 
nacht voorafgaand aan de 6e partij had Hou Yifan hevig last van haar maag en is ze voor 
consultatie langsgeweest in het ziekenhuis. Het bleek gelukkig niets ernstigs te zijn en 
vooral veroorzaakt te zijn door spanningen. Het gevolg was wel dat ze bijna geen nachtrust 
had gehad. Niettemin zat ze gewoon aan het bord en speelde in de diagramstelling met 
zwart het volgende: 
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36...,Pf6-e4! (Dreigt onmiddellijk mat op f2) 37.Tg1-e1,Pe4-g3+! 38.h2xg3,Tf5-h5+! En 
wit gaf op. Er volgt onvermijdelijk 39.Kh1-g1,Td2-g2+ 40.Kg1-f1,Th5-h1 mat. Door deze 
overwinning kwam Hou Yifan op een 4-2 voorsprong. De dag erop was een rustdag 
ingepland die in dit geval heel welkom was. Hou Yifan heeft de voorsprong daarna nog 
vergroot tot 5-2 en de partij erop met een remise de prolongatie van haar titel veilig gesteld. 
De match ging over 10 partijen. 

Intussen was Ted van Eck op Malta om daar mee te doen aan een internationaal toernooi. 
Ted eindigde daar met een score van 5 uit 9 als 49e van de 124 deelnemers. Winnaar van het 
toernooi, waaraan 7 grootmeesters deelnamen, was de Zweed Stellan Brynell.  Zelfs op 
internationaal vlak is Eeuwig Schaak dus nog vertegenwoordigd!

Hou Yifan


