
Zwartspelers zijn geen zwartkijkers
Bij het kijken naar het rijtje uitslagen van de partijen in de 2e ronde van de 3e competitie-
manche valt één ding meteen op: het was een goede dag voor zwart. In het schaken is het 
zeker een voordeel om met wit te spelen, maar dat betekent niet dat zwart kansloos is. Dat 
blijkt dus wel. Vorige week won geen enkele witspeler en verloor geen enkele zwartspeler. 
En bij de twee remises was het wit die voor de remise moest knokken en niet zwart. 

Kees van Hogeloon moest alle zeilen bijzetten om tegen Ad Bruijns geen belangrijke pion te 
verliezen en zijn stelling op de damevleugel als een kaartenhuis in elkaar te laten vallen. 
Met kunst- en vliegwerk lukte het Kees, waarna tot remise werd besloten. Patrick Heijnen 
kwam tegen Toon de Rooij in grote problemen, toen Toon een sterke aanval kreeg langs de 
open d-lijn. Patrick verdedigde zich uitstekend en sleepte een remise uit het vuur. 
Joost Asselbergs offerde tegen John van Helden een stuk tegen twee pionnen om een mooie 
vrijpion te creëren. John wist de vrijpion op tijd af te stoppen, waarna het materieel voordeel 
de doorslag gaf en John dus won. Jan Rijkse won tegen Matti Hurkmans de kwaliteit en dat 
bleek genoeg voor de winst. Geraldine Korver maakte het Cor Lazeroms bijzonder lastig, 
maar met bloed, zweet en tranen wist Cor toch een beslissende aanval te forceren en het 
punt te scoren. 
Louis van Mechelen had Ger van Aalst juist verteld dat hij bij de kapper was geweest, toen 
Ger de stelling van Louis binnenviel in en een toren buit maakte. “Wat een ellende!”, ver-
zuchtte Louis. “Ja, maar je haar zit goed”, waren de troostende woorden van Ger. Louis 
verloor, maar liet zijn humeur daar niet onder lijden. We zijn niet anders gewend van Louis; 
we hebben hem nog nooit kunnen betrappen op een slecht humeur.

Uitslagen 2e ronde C-manche: 

Kees van Hogeloon – Ad Bruijns ½ – ½ 
Patrick Heijnen – Toon de Rooij ½ – ½ 
Joost Asselbergs – John van Helden 0 – 1
Matti Hurkmans – Jan Rijkse 0 – 1 
Louis van Mechelen – Ger van Aalst 0 – 1 
Geraldine Korver – Cor Lazeroms 0 – 1 

Stand aan kop in de C-manche: 

1. Jan Rijkse 52
2. Kees van Hogeloon 48
3. Ad Bruijns 44
4. John van Helden 41
5. Patrick Heijnen 38½

In Londen wordt op dit moment het Kandidatentoernooi gespeeld. In dit toernooi tussen 8 
absolute topgrootmeesters wordt gestreden om het recht om de Indiër Viswanathan Anand 
uit te dagen om de wereldtitel. Topfavoriet is de Noor Magnus Carlsen, maar een belang-
rijke outsider is de Armeniër Levon Aronian. 

Louis van Mechelen



In de tweede ronde speelde Levon Aronian met wit tegen de Israëliër Boris Gelfand. Na de 
25e zet van zwart was de stelling als volgt: 

Levon Aronian speelde hier 26.Le3-h6! Een verrassende zet. Geeft hij hier zomaar zijn loper 
weg? Nee, dus. Na 26...,Kxh6 27.Txc8,Lxc6 28.Pxf7+ wint wit het stuk terug met een pion 
erbij en is het eindspel een eitje. Gelfand speelde hier overigens 26...,Kg7-g8, zat daarna 
hopeloos opgesloten en verloor uiteindelijk alsnog. Kortom: Levon Aronian is in goede 
vorm. Hij wint dus wel gewoon met wit...

Levon Aronian


