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Georgiev ongekend energiek
ie onlangs de barrage van
de match om de wereldtitel schaken tussen Anand en
Gelfand – prachtig live in beeld
gebracht via internet – heeft gevolgd, zag twee iets te dikke
veertigers die hun zenuwen
nauwelijks de baas konden. Gelfand verliet ondanks de krappe
bedenktijd zelfs enkele malen
de speelzaal. Anand schoof ongemakkelijk in zijn stoel en beloerde af en toe zijn tegenstander met nerveuze blik. Volgens
commentator Svidler werden er
in de (rapid)partijen nogal wat
fouten gemaakt, maar daar zal ik
me als oud schaakkampioen van
het Drachtster Lyceum niet in
mengen.
Wel betrapte ik me op de gedachte, dat Alexander Georgiev
(van 17 juli 1975), ware hij een
schaker geweest, gehakt van deze mannen had gemaakt. De
vijfvoudige Russische wereldkampioen is, onder andere door
looptraining, fysiek en mentaal
topfit. Als een uitgebalanceerde
yogi zit hij urenlang kaarsrecht
achter het bord, zonder een
spoor van vermoeidheid te tonen.
Zonder nu direct een Spartaanse
Körperkultur te willen bepleiten,
immers hebben we ook nog onze Bourgondiër Ton Sijbrands
die, bijna 60 jaar oud, enkele etmalen recht overeind bleef in
een blindsimultaan met 28 tegenstanders, mag men de oude
wijsheid van de gezonde geest
en het gezonde lichaam niet helemaal wegpoetsen.
In het open toernooi van Salou

W

¬ Diagram 1

¬ Diagram 2

eindigde Alexander Georgiev
een punt achter Roel Boomstra.
Hij voerde met de hoogste gemiddelde
tegenstanderrating
een groep van 9 spelers aan, onder wie Valneris, Gantwarg, Baljakin, Heusdens en Thijssen, en
verdiende op grond daarvan de
tweede plaats. Georgiev begon
het toernooi zeer voortvarend.
Na overwinningen op twee mindere goden trof hij op de derde
speeldag, de enige met een dubbele ronde, zowel Slawa Sjtsjogoljew (van 1940), de wereldkampioen van 1960 en 1964, als
Anatoli Gantwarg (van 1948),
viermaal wereldkampioen tussen 1978 en 1985. In twee hoogstaande partijen wist Georgiev
beide legendes aan zijn zwaard
te rijgen. Het deed me terugdenken aan het open toernooi van
Cannes in 1993, toen twee jonge
strijders (Valneris en Scholma)
oud-wereldkampioen Iser Koeperman (Kiev 1922-Boston
2006) twee nederlagen op een
dag bezorgden. ‘Ein schwarze
Tag’, mompelde de oude gigant,
voordat hij asgrauw het strijdto-

neel verliet. Maar Georgiev deed
het dus in z’n eentje tegen twee.
Wel zo eerlijk.
Georgiev-Sjtsjogoljew
(Salou 2012, 3de ronde)
1.31-26 20-25 2.36-3115-20 3.4136 10-15 4.32-28 5-10 5.38-32 1923 6.28x19 14x23 7.43-38 10-14
8.49-43 13-19 9.46-41 8-13 10.3127 2-8
Langs ongebruikelijke weg is nu
een stelling ontstaan die Georgiev al eens op het bord kreeg tegen Vadim Virny in het WK 2011
na de openingszetten 1.31-27 1923 2.33-28 20-25 3.28x19 14x23.
11.36-31 4-10 12.41-36 17-22
Virny deed 12…20-24.
13.34-29! 23x34 14.40x29 20-24
Buiten deze zet komt alleen het
complicerende 14…19-24 in aanmerking, omdat wit na 14…1117? met 33-28 en 27-21 naar dam
combineert en zwart na 14…1923? 15.27-21!, altijd gevolgd door
21-17, 26x28 een moeilijk te verdedigen voorpost op 34 overhoudt.
15.29x20 15x24 16.33-28 22x33
17.38x20 10-15 18.42-38 15x24
19.39-33 18-22 20.27x18 12x23

21.47-42 7-12 22.31-27 11-17
23.33-28! 6-11 24.43-39 1-6
25.39-33 12-18 26.37-31
Diagram 1
26…17-22 27.28x17 11x22
Hierna krijgt zwart een aanval
tegen zijn rechter vleugel te verduren. De gevolgen van 26…2530?! 27.45-40! 24-29 (op 27…1420? de super-bomzet 27-21!)
28.35x24 29x20 29.33-29! 23x45
30.27-21 16x27 31.32x23 8-12
32.26-21! zijn nog ernstiger en
na 26…8-12 27.44-39 3-8 28.4540 moet zwart ook komen.
28.33-28 22x33 29.38x20 25-30
30.35x24 14x25 31.42-38 19x30
32.27-22 18x27 33.32x21 16x27
34.31x22 9-14 35.36-31 14-19
36.26-21 8-12 37.38-32 12-18
38.22-17 3-8 39.31-26 8-12
40.17x8 13x2 41.21-17 30-35
42.26-21 19-24 43.48-43 23-29
44.45-40 24-30 45.32-28
Diagram 2
45… 2-8?
Onder druk van de tijd – was het
de klok, of de leeftijd? – gaat Slawa ten onder. Na 45…18-22!
46.43-39 22x33! 47.39x28 30-34
48.28-23 29x18! 49.40x29 25-30!
blijft zwart overeind.
46.21-16! 8-13 47.28-23!! 30-34
Zwart mag niet passen en na
47…18-22 48.17x28 29x18 49.4339! 13-19 50.28-23! is het ook
over.
48.23x12 34x45 49.12-7 13-19
50.17-12 29-34 51.7-1 34-40
52.44-39 40-44 53.12-8 44x33
54.8-3 19-24 55.3-17 24-30
56.17x44
Zwart geeft op. De veldslag
Gantwarg-Georgiev kunt u volgende week verwachten.

