
Jan Rijkse wint Rapidcompetitie
Jan Rijkse heeft dit seizoen de Rapidcompetitie van Eeuwig Schaak gewonnen. Tussen de 
ronden van de interne competitie door worden rapidpartijen van 30 minuten per persoon per 
partij gespeeld (2 partijen op een avond) en daar wordt een apart klassement over 
opgemaakt. Jan Rijkse scoorde in totaal maar liefst 17½ punten en werd daarmee 
ruimschoots winnaar De eindstand aan kop van deze competitie is dit seizoen als volgt: 

1. Jan Rijkse 17½
2. Cees Buurman 12½
3. Cor Lazeroms 11½
4. Toon de Rooij 11
5. John van Helden 10

Over enkele dagen begint een andere spannende competitie: de match om het 
wereldkampioenschap tussen Viswanathan Anand uit India en Boris Gelfand uit Israël. 
Anand is de huizenhoge favoriet, maar Gelfand blijkt vaak een harde noot om te kraken. Het 
is te hopen voor de beide heren dat ze tijdens de WK-match niet zullen blunderen. Niets is 
pijnlijker dan stomme fouten maken, terwijl de hele wereld meekijkt. Toch gebeurt het af en 
toe tijdens WK-matches. Bijvoorbeeld tijdens de 
tweede tweekamp tussen Wilhelm Steinitz en 
Michail Tsjigorin, twee legendarische 
schaakgrootheden, in 1892. 
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Michail Tsjigorin is met wit aan zet en staat er op 
zich nog niet zo slecht voor. Na 32.Txb7,Lh5 33.Tb3 staat volgens schaakanalytici wit heel 
bevredigend. Tsjigorin mag alleen één ding absoluut niet doen: de dekking van de pion op 
h2 opgeven. En wat speelde Tsjigorin hier? Geloof het of niet: 32.Ld6-b4??? Steinitz 
antwoordde 32...,Te2xh2 en Tsjigorin gaf meteen op: op de volgende zet gaat hij mat. 

Hoewel een tweekamp om het wereldkampioenschap schaken tot aan de jaren '90 van de 
vorige eeuw een hot nieuws-item was en kon rekenen op veel aandacht van de media, valt te 
vrezen dat de die media aan de WK-tweekamp van 2012 nauwelijks aandacht zullen 
schenken, zoals dat ook is gebeurd met de andere WK-tweekampen van de laatste jaren. 
Gelukkig is er nog internet. De officiële WK-site (in Russisch en Engels) is 
www.moscow2012.fide.com, maar ook sites als www.schaaksite.nl en 
www.schaakfabriek.be (beiden Nederlandstalig) zullen er volop aandacht aan besteden. 
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