
Strijd tot de laatste seconde

In de interne competitie van Eeuwig Schaak kan een schaakpartij maximaal 3½ uur duren. 
Iedere speler krijgt 1½ uur voor de eerste 40 zetten en daarna nog eens 15 minuten extra tijd
voor de rest van de partij. Het gebeurt niet vaak dat een partij daadwerkelijk 3½ uur bij 
Eeuwig Schaak, maar soms komt het wel voor. Hans Otten en John van Helden kwamen 
vorige week dicht in de buurt van die maximale tijd. Het ging dan ook om een bijzondere 
partij. John had de kwaliteit gewonnen, maar Hans had er een pion voor terug en een ver-
bonden vrijpion op de damevleugel. Hans gaf één van die twee verbonden vrijpionnen op in 
het late eindspel en liet de ander heel hard naar voren rennen. Toen bleek dat de loper van 
Hans zowaar nog het sterkste stuk van het bord was, want die loper ondersteunde de naar 
voren rennende pion perfect. John piekerde zich suf, wist geen methode te bedenken de pion
te stoppen, had intussen al zijn bedenktijd gebruikt en ging door de vlag. Maar intussen was 
de stelling op het bord voor hem ook verloren. 

John van Helden

Ook op de andere borden werd volop strijd geleverd. Kees van Hogeloon wist tegen Patrick 
Heijnen in een partij met wisselende kansen een pionnetje mee te graaien, wat hem winst in 
het eindspel opleverde. Jan Rijkse wist tegen Cor Lazeroms al vroeg in de partij een pion te 
veroveren, voerde de druk daarna nog wat op en de stelling was voor Cor niet meer houd-
baar: winst voor Jan dus. Toon de Rooij wist tegen Jan Konings een stuk te winnen en gaf 
dat voordeel niet meer uit handen. Ben Seleski en Wim Soeters wisten ondanks strijd op het 
bord geen van beiden beslissend voordeel te halen en besloten tot remise. Hetzelfde gebeur-
de bij Peter Snoeijs en Cees Buuman. 

Anish Giri is er niet in geslaagd de volgende uitdager van Magnus Carlsen te worden. Giri's 
kansen komen nog wel, hij is nog jong en hij was er nu al zo dichtbij. Door de vele remises 
zou iemand die de partijen niet heeft gezien kunnen denken dat het Giri ontbrak aan strijd-
lust, maar het tegendeel was waar. Giri was regelmatig dicht bij winst, maar liet de winnen-
de stelling dan door zijn handen glippen. Als hij zijn kansen had benut, was hij nu al de 



uitdager van Carlsen en had Carlsen nog een zware kluif aan Giri gehad. Kijk bijvoorbeeld 
eens wat Giri deed tegen ex-wereldkampioen Anand. 

Giri (met zwart) offerde hier een stuk met 24...,La7xf2+. Na 25.Kg1xf2,Dd6-b6+ 26.Kf2-
f1,Pf6-h5 (dreigt mat in één!) 27.g2-g4,f4xg3 e.p. 28Le2-d3,Te4xe1+ 29.Td1xe1,Ph5-f4 en 
de zwarte stelling ziet er prima uit. Maar helaas strandde ook deze poging van Giri 
uiteindelijk in remise. 

Anish Giri

Uitdager van Magnus Carlsen wordt nu Sergei Karjakin: geboren als Oekraïner (op de 
Krim), later tot Rus genaturaliseerd en al lang geldend als supertalent. De laatste tijd 
vreesde men dat Karjakin een “eeuwig talent” zou blijven, maar hij staat nu op 26-jarige 
leeftijd dus wel degelijk aan de absolute wereldtop. We horen later dit jaar nog wel veel 
meer over hem. 


