
Wordt 2012 het jaar van Giri?
Sportverenigingen doen het doorgaans goed als een Nederlander of een Nederlands team in 
die tak van sport internationale successen boekt. Zo kreeg de schaaksport in Nederland een 
enorme duw in de goede richting toen Max Euwe in 1935 wereldkampioen werd en waren 
ook de successen van Jan Timman in de jaren '70 en '80 een steun in de rug. Al jarenlang is 
de schaaksport in de media volledig uit beeld, maar desondanks zijn er nog altijd vele 
kinderen en volwassenen die in verenigingsverband schaken. Schaken is simpelweg heel 
leuk om te doen en verveelt nooit en daarom blijft de schaaksport ook zonder media-
aandacht overeind. Er wordt al een paar duizend jaar lang geschaakt en over duizend jaar zal 
er nog steeds geschaakt worden. Niettemin is aandacht in de media wel prettig, want dat 
helpt om nog meer mensen kennis te laten maken met de magistrale wereld van het schaak-
spel. Het zou daarom prettig zijn als er (eindelijk) weer eens aansprekende Nederlandse 
successen zouden komen in de schaaksport. Ook voor een club als Eeuwig Schaak zou dat 
zeer welkom zijn. Nou is het wel gemakkelijker gezegd dan gedaan om als klein landje mee 
te doen in de wereldtop, want anders dan bij vele andere sporten is schaken een echte 
wereldsport, die tegenwoordig in alle uithoeken van de wereld wordt beoefend. (Het is dan 
ook eigenlijk van de zotte dat het schaken nog altijd niet is opgenomen in het programma 
van de Olympische Spelen...) Toch is er goede hoop dat Nederland zeer binnenkort weer 
volop gaat meespelen in de internationale schaaktop. We hebben namelijk een supertalent in 
huis: Anish Giri. Deze maand nog zal hij zijn kunsten laten zien tegen de absolute wereldtop 
in het Tata Steel toernooi in Wijk Aan Zee, maar rond de jaarwisseling was Anish Giri al 
present op een toernooi in het Italiaanse Reggio Emilia. Onder de andere deelnemers waren 
o.a. de wereldtoppers Vassily Ivantsjoek, Alexander Morozevitsj en Hikaru Nakamura, de 
winnaar in Wijk Aan Zee vorig jaar. De 17-jarige Anish Giri won dat toernooi! Grappig 
detail is trouwens dat Anish Giri ook gerechtigd was om mee te doen aan de Brabantse 
jeudgdkampioenschappen, waar ook Thom Lazeroms van Eeuwig Schaak aan meedeed, en 
daar om die redenen op de voorlopige deelnemerslijst stond. Giri koos ervoor om te spelen 
tegen de absolute wereldtop... en ging er dus nog met de toernooiwinst vandoor ook! Het 
kan niet anders of Giri wordt een hele grote (eigenlijk is hij dat op zijn 17e al!) en we zijn 
bijzonder benieuwd naar zijn optreden op het Tata Steel toernooi in Wijk Aan Zee, het 
meest prestigieuze toernooi van de wereld. 

Eén van de spelers die Anish Giri versloeg was de 
Oekraïner Vassily Ivantsjoek. In de stelling hier-
naast, waarin Giri wit heeft, lijken de twee witte h-
pionnen gemakkelijk opgeslokt te gaan worden door 
de zwarte koning. Giri is echter aan zet en speelt 
h4-h5! En nu zit zwart met een probleem. Hij heeft 
alleen maar verliezende zetten meer over. De c-pion 
opspelen heeft geen zin: die wordt meteen geslagen 
en dan zit zwart weer met hetzelfde probleem. En 
bij elke zet van de zwarte koning loopt de pion op 
h6 door en promoveert. En een zet overslaan mag 
nu eenmaal niet bij schaken! Overigens deed 
Ivantsjoek hier niettemin geen zet meer: hij gaf op. 
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