
Schaken als de bliksem

Wie aan schakers denkt ziet waarschijnlijk twee mensen rustig aan het bord zitten, in alle 
gemak en stilte hun volgende zetten te bedenken. Dat beeld klopt meestal wel, maar niet 
altijd. Je kunt ook schaken in een wat vlugger tempo (rapidschaak), in heel vlug tempo 
(snelschaak) of... in een krankzinnig snel tempo. Dat laatste noemen we lightning-chess 
(letterlijk “bliksemschaak”) en vindt plaats met een tempo van bijv. 2 minuten per persoon 
per partij. Oftewel: vooral niet nadenken en als een bezetene zetten doen en op de klok 
rammen. Sommigen zijn daar heel goed in en zien met dit idioot snel tempo nog combina-
ties ook. Er wordt binnenkort zelfs een heus Nederlands Kampioenschap Lightning-chess 
gehouden, en wel op zaterdag 13 juni in het Willem II stadion in Tilburg. Dat NK Light-
ning-chess heeft nog een behoorlijk West-Brabants tintje. De arbitrage is grotendeels in 
handen van leden van De Pion uit Roosendaal en één van de bestuursleden van organiseren-
de vereniging (Schaakgenootschap King) is Bo de Veth, oorspronkelijk afkomstig uit 
Oudenbosch en welbekend onder alle schakers uit deze regio. Het staat overigens iedereen 
vrij mee te doen aan dit kampioenschap, of je nu grootmeester of huisschaker bent. Een 
lichte of zwaardere vorm van ADHD hebben is voor deze vorm van schaken wel handig. 
Aanmelden kan op http://sgking.nl/nk-lightning. Onder de aangemelde deelnemers bevinden
zich inmiddels al 8 grootmeesters, maar ook diverse schakers uit West-Brabants en de com-
plete familie van Leontien van Moorsel. (Leontien is de enige in die familie die een andere 
sport beoefent dan schaken.) 

Bo de Veth

Anish Giri heeft inmiddels na een tweede overwinning het Grand Prix toernooi in Khanty-
Mansiysk afgesloten met een 50 % score. Dat in het schaken soms radicale keuzes gemaakt 
moeten worden blijkt het volgende fragment uit die partij. Anish Giri speelde met wit tegen 
de Georgiër Baduur Jobava. 

http://sgking.nl/nk-lightning


De dame van Anish Giri staat in, maar de zwarte pion op d3 is ook levensgevaarlijk. Heel 
soms is een pion belangrijker dan een dame. Anish Giri liet zijn dame hier in de kou staan 
en speelde 23.Lc2xd3!,Tf8xf5 24.Ld3xf5. Anish oordeelde dat de stelling die daarmee op 
het bord kwam, met 2 torens tegen een dame en een mooie pluspion, voor wit wel te winnen
was en vermeed zo bij voorbaat allerlei problemen die hij zich op de hals kon halen als hij 
zijn dame wilde redden. Jobava maakte het hem daarna trouwens wel erg makkelijk. Er 
volgde namelijk 24...,Db6-e3? 25.Lf5-e6+ en Jobava gaf meteen op. Misschien wel een 
reden voor de vriendin van Anish Giri om zich wat zorgen te maken, als ze ziet hoe genade-
loos Anish zijn dame op het schaakbord in de steek laat...

Anish Giri en zijn vriendin Sopiko Guramishvili (foto: Frans Peeters) 


