
Bliksemstart Ger van Aalst met rapid

Ger van Aalst is de rapidcompetitie dit seizoen wel heel erg goed begonnen. Hij won de 
eerste 2 ronden met 2-0 van Cees Buurman en Jan Rijkse. Vooral die 2-0 overwinning op 
Jan Rijkse is opmerkelijk, omdat Jan Rijkse de afgelopen paar seizoenen steeds de rapid-
competitie won. Het wordt heel interessant om te zien of Ger van Aalst deze lijn voort kan 
zetten en of Jan de klap van een 2-0 nederlaag te boven kan komen. Ook nieuwkomer Hans 
Otten is in de rapidcompetitie goed begonnen. Na een 1-1 tegen Ben Seleski won hij met 2-
0 van Cor Lazeroms en staat nu 2e achter Ger van Aalst. 

Rapidschaak is schaken met een aanzienlijk sneller tempo dan gebruikelijk. Bij rapidschaak 
krijgen beide spelers tussen 15 en 60 minuten voor de hele partij en hoeft er niet genoteerd 
te worden. In de rapidschaakcompetitie van Eeuwig Schaak krijgen beide spelers 20 
minuten voor hun partij en worden 2 partijen op een avond gespeeld. Bij de normale interne 
competitie van Eeuwig Schaak wordt er gespeeld met een tempo van anderhalf uur per 
speler voor de eerste 40 zetten en vervolgens nog 15 minuten erbij voor de rest van de partij.
Er wordt dan maar één partij op een avond gespeeld, die dus maximaal 3½ uur kan duren (al
komt dat niet vaak voor). 

Als spelers minder dan 15 minuten per persoon per partij krijgen spreken we van snel-
schaak. Er zijn aparte wereldkampioenschappen voor rapidschaak en snelschaak en toevallig
zijn die pas gehouden. In Berlijn werd de Noor Magnus Carlsen wereldkampioen rapid-
schaak en de Rus Alexander Grisjoek wereldkampioen snelschaak. 

Magnus Carlsen



Dat ondanks het snelle speeltempo er nog fraaie dingen op het bord kunnen verschijnen, laat
Alexander Grisjoek in het volgende fragment zien tegen de Bulgaar Ivan Tsjeparinov.

Alexander Grisjoek (met wit) beslist het eindspel op de volgende fraaie wijze: 
52.Pg4-e6+!,Pc5xe6 en de b-pion loopt door en promoveert tot dame. Meer fraais van 
Grisjoek op het WK snelschaak op http://schaaksite.nl/page.php?al=actuele-puzzels-12-
alexander-grischuk-onttroont-magnus-carlsen-als-blitzkoning. (Of ga naar schaaksite.nl en 
klik daar het gewenste item aan.) 

Alexander Grisjoek
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