
Alapin-variant populair

Een merkwaardig tafereel tijdens de laatste ronde van de eerste manche van de interne 
competitie van Eeuwig Schaak: de partijen tussen Ad Bruijns en Kees van Hogeloon en 
tussen Jan Rijkse en Cees Buurman werden naast elkaar gespeeld en op het bord verschenen
dezelfde openingen. De eerste 3 zetten waren exact gelijk: 1.e2-e4,c7-c5 2.Pg1-f3,Pb8-c6 
3.c2-c3,d7-d5. Die openingsvariant heet de Alapin-variant van het Siciliaans en is een popu-
lair alternatief voor de klassieke openingstheorie van het Siciliaans. Op de 4e zet werden 
verschillende wegen ingeslagen. Jan Rijkse koos voor 4.d2-d3, voor lief nemend dat zwart 
met 4...,d5xe4 5.d3xe4,Dd8xd1+ hem de rochade zou kunnen ontnemen, een variant waar 
Cees Buurman overigens niet op in ging na eerdere successen daarmee van Jan Rijkse. Ad 
Bruijns hield het bij 4.Dd1-c2. Het eindresultaat was in beide gevallen hetzelfde. Ad Bruijns
en Kees van Hogeloon kwamen geen van beiden tot beslissende aanval en de partij werd 
remise. Jan Rijkse en Cees Buurman schoven alles in elkaar en ook dat leek op een bloede-
loze remise uit te draaien. Totdat Jan de boel alsnog opengooide om aanval te krijgen, maar 
de aanval leverde niks op en het werd alsnog remise. Maar niettemin kan toch echt niet 
gezegd worden dat de Alapin-variant een remisevariant is; wit krijgt wel degelijk vaak heel 
goed spel.

Semion Alapin (1856-1923), naar wie de Alapin-variant is vernoemd

Wie de stelling ook graag opengooit is Toon de Rooij. Tegen Wim Soeters wist hij succesvol
de koningsstelling onder vuur nemen, waar door de koning van Wim in zijn blootje kwam te
staan en tot overmaat van ramp Wims stukken geen hulp konden verlenen. Toons torens en 
dame deden de rest en de koning ging eraan. Cor Lazeroms viel met zijn loper de dame van 
Louis van Mechelen aan. Op zich niet zo bijzonder, ware het niet dat in dezelfde diagonaal 
ook de koning van Louis stond. De dame mocht dus niet weg en moest zich gewillig laten 
nemen. Louis liet het niet zover komen en gaf op. 



Joost Asselbergs verloor tegen Ger van Aalst een stuk, maar kreeg wel aanvalskansen. Joost 
ging volop in de aanval en won de partij. John van Helden verloor tegen Ben Seleski de 
kwaliteit, maar hoefde daar niet om te treuren. Hij snoepte maar liefst 6 pionnen mee, rukte 
op met zijn vrijpionnen en pakte de winst. 

De eindstand aan kop van de 1e manche is daarmee als volgt: 

1. Ad Bruijns 113
2. Kees van Hogeloon 88½
3. John van Helden 81
4. Toon de Rooij 79
5. Jan Rijkse 70½
6. Ben Seleski 65
7. Joost Asselbergs 60½
8. Wim Soeters 49
9. Ger van Aalst 47
10. Cees Buurman 47

Intussen zijn Magnus Carlsen en Viswanathan Anand bezig aan hun tweekamp om de 
wereldtitel. In de tweede partij ging Anand op opvallende wijze in de fout in de volgende 
stelling: 

Anand (met zwart) speelde hier 34...,h7-h5, waarschijnlijk om 35.Dg4 te voorkomen. Maar 
de dame had nog een ander prachtig veld. Carlsen speelde 35.De4-b7 en Anand gaf meteen 
op. De dreiging 36.Txg7+,Kh8 37.Txh7+,Kg8 38.Dg7# is niet zonder grof materiaalverlies 
af te wenden. Voor de goede orde: ook zonder blunder had Anand deze partij gezien de 
stelling waarschijnlijk wel verloren. Het was de eerste keer dat Carlsen in een Berlijnse 
partij (Anand speelde de Berlijnse variant van het Spaans) van Anand wist te winnen: 
precies 25 jaar na de val van de Berlijnse muur sloopt Carlsen Anands Berlijnse muur. Voor 
uitgebreide analyses over deze match en ander schaaknieuws: kijk op www.schaaksite.nl. 

http://www.schaaksite.nl/


Carlsen kijkt vol verbazing naar Anands laatste zet


