
Anish Giri stormt top 10 binnen

Na vele jaren heeft Nederland eindelijk weer iemand in de wereldtop. De nog maar 20-
jarige Anish Giri staat voor het eerst in zijn leven in de top 10 van de wereld. Op het 
moment dat dit geschreven wordt staat hij zelfs op een prachtige 7e plaats. Nederland was al
lange tijd een sterk schaakland in de breedte, maar een echte topper moesten we lang 
ontberen. Na de periode Jan Timman (voormalig nummer 2 van de wereld op de ranglijst en 
voormalig vice-wereldkampioen) heeft Loek van Wely nog heel even in de top 10 gestaan 
(in 2001), maar was het matig gesteld met individuele internationale successen van Neder-
landse schakers. Gezien de jonge leeftijd van Giri is dit naar verwachting nog maar het 
begin en heeft Giri de mogelijkheid om serieus mee te doen met wereldtoppers als Carlsen, 
Anand, Caruana, Topalov en noem maar op. En daarmee wordt het ook de hoogste tijd dat 
de schaaksport eindelijk eens wat belangstelling van de Nederlandse media krijgt. De hele 
wereld heeft het al over Anish Giri... behalve Nederland! Anish Giri bereikte zijn top 10 
notering door zijn goede optreden in het Europese kampioenschap voor schaakteams in 
Bilbao. Anish Giri speelt in dat kampioenschap voor SOCAR uit Azerbeidzjan, dat overi-
gens ook Europees kampioen werd. Daarmee is SOCAR uit Azerbeidzjan het Real Madrid 
van de schaaksport, met Anish Giri in de rol als Cristiano Ronaldo. Daarmee houdt de 
vergelijking met de Portugese voetballer ook meteen op. Anish Giri, die ook enkele malen te
gast is geweest bij toernooien in Roosendaal, is een doodnormale jongen zonder enige ster-
allures. 

Anish Giri

Het volgende partijfragment is een partij van Anish Giri, waarin te zien is dat de les uit Stap 
2 “Aanval op een gepend stuk” ook op topgrootmeestniveau nog soms van pas komt. Anish 
Giri speelde in 2013 met wit tegen de Pool Mateusz Bartel en na de 22e zet van zwart stond 



de volgende stelling op het bord. 

Anish Giri wint eenvoudig een stuk: 23.Le3-f4. Als de zwarte loper weggaat sneuvelt de 
zwarte dame. Zwart gaf hier meteen op. 

Toch is ook Anish Giri niet onklopbaar. Tijdens een simultaan in Volendam werd Anish Giri 
verslagen door misschien wel de meest populaire schaker bij de Nederlandse dames en 
meisjes: Nick Schilder. Precies: Nick van Nick en Simon! Die kan niet alleen zingen, maar 
ook schaken en komt er langzamerhand achter dat hij meer schaaktalent dan zangtalent 
heeft. Misschien lopen er wel meer schaaktalenten rond onder Nederlandstalige zangers en 
zangeressen. Dan moeten we toch eens Corrie Konings en Frans Bauer uitnodigen om een 
partijtje mee te komen schaken bij Eeuwig Schaak... 

Nick Schilder aan zet tegen Anish Giri


