
De week van het rapidschaak

Vorige week was het geen interne competitie bij Eeuwig Schaak, maar werd een ronde van 
de rapidcompetitie afgewerkt. Twee partijen van 30 minuten per persoon per partij, waarbij 
eerst de ene speler en dan de andere speler met wit mag spelen. Minder bedenktijd dus als in
een partij voor de interne competitie (daar wordt gespeeld met een tempo van anderhalf uur 
per persoon voor de eerste 40 zetten en 15 minuten extra per persoon voor de rest van de 
partij) en dat betekent dus ook meer fouten; dat hoort er met sneller tempo gewoon een 
beetje bij. 

De WK-match tussen Magnus Carlsen en Sergei Karjakin werd vorige week ook beslist met 
rapidpartijen. Een slot dat garant staat voor spektakel, maar sommigen vinden het ook wel 
jammer dat een match om het WK zo beslist moet worden. Het is toch een beetje alsof de 
finale van het WK voetbal beslist wordt op penalties. Sergei Karjakin vond die rapidpartijen
best omdat hij blij was dat hij als absolute underdog dat uit de wacht gesleept had. Magnus 
Carlsen was ook niet ongelukkig met de rapidpartijen, omdat hij ook in die discipline één 
van de besten, zo niet de beste, van de wereld is. Dat liet hij dan ook zien. In de eerste partij 
had Carlsen overwicht, maar wist Karjakin zich afdoende te verdedigen. In de tweede partij 
liet Carlsen de winst liggen en werd het wederom remise. In de derde partij won Carlsen 
met zwart. Dan Carlsen in een rapidpartij aanzienlijk minder bedenktijd gebruikt dan Karja-
kin gaf wellicht de doorslag. Karjakin kwam in de 3e partij in grote tijdnood. 

Magnus Carlsen

In de 4e partij had Karjakin de bijna onmogelijke opdracht met zwart van Carlsen te win-
nen. Carlsen hield de stelling potdicht, Karjakin moest onverantwoorde risico's nemen (want
hij had niets aan remise) en kwam daardoor juist steeds slechter te staan, terwijl hij weder-
om ook in tijdnood kwam. In de volgende stelling maakte Carlsen het schitterend af. 



Carlsen speelde hier 50.Df4-h6! Een mooi dame-offer. Na 50...,g7xh6 volgt 51.Tf5-f7 mat. 
Die zetten kwamen niet meer op het bord, Karjakin gaf meteen op en daarmee bleef Magnus
Carlsen wereldkampioen. De SuperCarlsen die we normaal gesproken gewend zijn hebben 
we deze match amper gezien en dat is jammer, maar ook de beste schaker van de wereld 
heeft wel eens zijn momenten dat het allemaal wat minder soepeltjes gaat. Carlsen en 
Karjakin zijn binnenkort ook in Nederland te zien, als ze meedoen met het Tata Steel 
toernooi van 13 tot en met 29 januari 2017 in Wijk aan Zee. Op 19 januari spelen de 
schakers in De Kuip in Rotterdam, voor ons wat dichter bij de deur. Naast Carlsen en 
Karjakin doen ook onze eigen Anish Giri en Loek van Wely mee en verder nog Wesley So, 
Levon Aronian, Pentala Harikrishna, Ian Nepomnachtchi, Pavel Eljanov, Radoslaw 
Wojtaszek, Dmitri Andreikin, Richard Rapport, Yi Wei en Baskaran Adhiban. Daarnaast zijn
in de groep van de “Challengers” o.a. de Nederlanders Erwin l'Ami, Jorden van Foreest en 
Benjamin Bok te zien en ook Sopiko Guramishvili, de echtgenote van Anish Giri. Het zal 
dan voor het eerst zijn dat een echtpaar op het podium van het Tata Steel toernooi speelt!

Anish Giri en Sopiko Guramishvili


