SCHAKEN GERT LIGTERINK Blindschaak valt Anish Giri nog zwaar
De topgrootmeesters zullen het Ambertoernooi missen. Nergens worden ze zo
in de watten gelegd als bij het privéfeestje van Joop van Oosterom. Ze logeren in Monaco of Nice in een vijfsterrenhotel, de maaltijden zijn overvloedig en het start- en prijzengeld is riant.
Zorgen over hun dure Elo-punten
hoeven ze zich niet te maken, want de
resultaten tellen niet voor de ratinglijst.
Anish Giri heeft net op tijd de juiste
status verworven om later mee te kunnen praten over de schakershemel, zoals Yasser Seirawan de bijeenkomst aan
de Franse zuidkust eens omschreef. In
het 20ste en laatste Amber-toernooi
maakt hij net als Tata-winnaar Hikaru
Nakamura voor het eerst kennis met
het blindschaak, dat voor vaste gasten
als Anand, Kramnik en Ivantsjoek geen
geheimen heeft.
Het kost tijd om het blindschaak onder de knie te krijgen. In de eerste Amber-toernooien was het soms niet met
droge ogen aan te zien wat er gebeurde, maar gaandeweg is het niveau gestegen. Tegenwoordig gebeurt het zelden meer dat iemand pardoes zijn dame weggeeft of mat in één over het
hoofd ziet.
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In zijn eerste blindpartij leek Giri
geen enkele moeite te hebben met de
speciale discipline. Hij overspeelde Levon Aronian zo volkomen dat hij gedacht zal hebben dat het punt al binnen was. Toen ging alsnog iets mis.

lijkt mij duidelijk dat zwart uitstekend
staat, ook na een sterkere zet als 25. Te1
of 25. Pd5.
25. c5 Lh4!
Met de dreiging 26 ... Dg5. Wit heeft
geen goede verdediging.
26. Pd5 Le6 27. De3 Lxd5
Giri maakt het moeilijker dan het is.
Hij kon overzichtelijk winnen met 27 ...
Pxg2 28. Kxg2 Te8 29. Dd3 Dg5+ 30. Kh2
Lf5.
28. Dxf4!
Aronian bewijst zijn klasse en benut
met een uit nood geboren dameoffer

Zie diagram 1

Aronian - Giri na de 24ste zet van
zwart. Volgens het rondeverslag op de
website van het toernooi bedierf Aronian een aangename stand met zijn volgende zet. Die aangename stand moet
mij nog eens worden uitgelegd. Het

zijn enige kans. Wit is machteloos na
28. Lxd5 Dg5+ 29. Kf1 Tbe8.
28 ... Lg5 29. Dxg5 Dxg5 30. Txd5
Dg4 31. cxd6
Voor de dame heeft wit twee lopers
en een gevaarlijke vrijpion. Voldoende
om de partij te redden is het niet, maar
zwart moet nauwkeurig zijn.
31 ... Tfd8 32. Te1 Tbc8 33. Te4 Tc1+
34. Kh2 Dg6
Sterker is 34 ... f5 35. Te7 Tc2.
35. d7 Dh6+ 36. Kg3 Tg1
Nu kan wit remise forceren. Met 36 ...
Dg6+ 37. Kh2 f5 kon hij terugkeren op
het juiste pad.
37. Te8+ Kh7 38. Txd8 Dg6+ 39. Kf4
Df6+ 40. Ke3
Is dit een rekenfout of een misplaatste winstpoging? Na 40. Kg3 (40 ...
Dxd8? 41. Le7) moet zwart berusten in
eeuwig schaak.
40 ... Dxd8?
Zwart benut de herkansing niet. Met
40 ... Te1+ 41. Kd3 Td1+ 42. Ke3 Txd5 43.
Lxd5 Dxd8 kon hij alsnog winnen.
41. Le4+ g6 42. f3 Tg5?
Na 42 ... f5 heeft wit niet beter dan de
zetherhaling 43. Le7 Db6+ 44. Lc5 Dd8
45. Le7.
43. Le7 Db6+ 44. Td4 Da5 45. Lxg5
Dxg5+ 46. Kf2 Dd8 47. Lxb7 a5 48. a3

Kg7 49. b4 axb4 50. axb4 f5 51. b5 f4
52. Le4 g5 53. Ke2 Kf6 54. Td5 Ke6 55.
b6 g4 56. fxg4 Kf6 57. b7
Zwart geeft op.
Toen Giri, opnieuw vanuit gewonnen
stand, ook de rapidpartij tegen Aronian
verloor, wist hij dat het een zwaar toernooi zou worden. Na vier ronden staat
hij met 2 uit 8 onderaan en wacht hij
nog op zijn eerste winstpartij.
Het voorgaande fragment is misschien geen reclame voor het niveau
van het blindschaak. Een betere illustratie is het slot van Giri’s blindpartij
uit de derde ronde tegen de Azerbeidzjaan Gasjimov.
Zie diagram 2

Gasjimov - Giri na 29. Lg3-f4. Zwart
is machteloos tegen de aaanval op zijn
koning. Na bijvoorbeeld 29 ... Tf2 wint
wit het gemakkelijkst met 30. Le3 Te2 31.
Lb6+ Kb8 32. Td8 met de onpareerbare
dreiging 33. Txc8+ en mat.
29 ... Txg4 30. Td7+ Kc6
Of 30 ... Kb6 31. Le3+.
31. T1d6+ Kb5 32. a4+ Kxa4 33. Tb6!
Elegant. Na 33 ... Lxd7 volgt 34. b3+
Ka3 35. Lc1 mat.
33 ... Txf4 34.Ka2!
Zwart geeft op.

