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Het gaat er nu echt van komen, een tweekamp tussen het Noorse talent Magnus Carlsen en 

wereldkampioen Viswanand Anand uit India, de match waarna de schaakwereld al zo lang 

heeft uitgezien.  

Carlsen won het dubbelrondige Kandidatentoernooi in het Savoy-compex in Londen, dat een 

wel heel enerverend slot kreeg. Het was voor het eerst sinds het toernooi van Curacao 1962 (1. 

Tigran Petrosjan (Sov) 17,5, 2/3. Ewfim Geller (Sov), Paul Keres (Sov) 17, 4. Bobby Fischer 

(VS) 14, 5. Viktor Korchnoi (Sov) 13,5, 6. Pal Benkö (VS) 12, 7/8. Miroslav Filip (Tsj) en 

Michael Tal (Sov) 7)  dat de uitdager werd aangewezen in een achtkamp, zij het dat ze toen op 

de Antillen vier maal tegen elkaar speelden en nu in de Engelse hoofdstad maar twee keer. 

Het kan geen kwaad het geheugen op te frissen hoe de kwalificatie voor Londen tot stand 

kwam. Geplaatst werden de nummers 1 tot en met 3 van het World Cup-circuit van 2012, 

respectievelijk Peter Svidler (Rus), Alexander Grichuk (Rus) en Vassily Ivanchuk (Oek), de 

verliezer van de laatste tweekamp op het wereldkampioenschap, Boris Gelfand  (Isr) en de 

hoogste drie ratings over 2012. Dat waren Magnus Carlsen (Noo), Levon Aronian (Arm) en 

Vladimir Kramnik (Rus). De wild card van de organisatie, die minimaal een rating van 2700 

moest hebben, ging naar Teymour Radjabov (Aze), die veel hoger op de ranglijst stond dan de 

Engelsen  Michael Adams (2720) en Nigel Short (2707).  

Met dit onwaarschijnlijk sterke veld kwam de gemiddelde rating op 2786,5  en daarmee was 

het, in ieder geval op papier, veruit het sterkste toernooi in de geschiedenis sinds de invoering 

van de Elo-rating in 1972.  

In de reglementen was opgenomen, dat bij gelijk eindigen het onderlinge resultaat de doorslag 

zou geven. Mocht dat gelijk zijn, dan ging een tweede teabreak-regel op : het grootste aantal 

winstpartijen. En mocht ook dat gelijk zijn, dan zou de Sonneborn-Berger-regel in werking 

treden. Het normale toernooischema werd iets aangepast, ronde zes en zeven per turnus werden 

omgedraaid, om te voorkomen dat iemand drie keer achter elkaar met dezelfde kleur zou 

moeten spelen. Vanzelfsprekend waren alle deelnemers hiervan op voorhand op de hoogte 

gesteld. 

Carlsen had een geweldige generale repetitie in het laatste Tata-toernooi in Wijk aan Zee, dat 

hij met overmacht won, anderhalf punt voor Aronian. Hij gold in Londen dan ook als de grote 

favoriet.  

In de eerste turnus maakte hij die rol ook volledig waar. Hij scoorde maar liefst 5 uit 7, maar 

daarin was hij niet de enige : ook Aronian deed dat. Halverwege lag het duo al anderhalf punt 

los van de rest van het veld en leek het toernooi uit de draaien op een nek-aan-nek-race tussen 

die twee, maar het liep heel anders.  

De tweede turnus verliep aanzienlijk minder voorspoedig voor hen. Aronian kon de spanning 

niet aan en verloor maar liefst drie maal op rij en daar profiteerde Kramnik van. Hij was in de 

eerste turnus rustig begonnen met zeven remise op rij, maar in de tweede omgang kwam hij op 

stoom met 5 uit 6 en dat was genoeg om Carlsen in de voorlaatste ronde in te halen, toen de 

Noor verloor van Ivanchuk, die tot op dat moment geen potten had kunnen breken, vooral 

omdat hij zijn  tijd niet economisch wist in te delen. Hij verloor liefst vijfmaal op de klok ! 

Maar aan het einde begon hij toch stevig van zich af te bijten.  

Bij het ingaan van de laatste ronde waren Carlsen en Kramnik buiten bereik van hun 

achtervolgers : ze stonden anderhalve punt voor. De spanning was inmiddels om te snijden en 

daar hadden de spelers zelf ook last van. Carlsen kwam tegen Svidler, zeer tegen zijn gewoonte 

in, in tijdnood en blunderde toen met verlies tot gevolg. Daarmee bood hij Kramnik een unieke 

kans voor open doel. Een remise tegen Ivanchuk zou volstaan voor de toernooizege, maar 

Ivanchuk bouwde rustig door aan zijn voordelige stelling. Een paar minuten na het verlies van 



Carlsen, zag Kramnik het hopeloze van zijn pogingen in en gaf ook hij op. Daarmee eindigden 

beide, Carlsen en Kramnik, op 8,5 uit 14 en trad de tie break-rel in werking. De onderlinge 

score was in evenwicht, twee remises, maar Carlsen had één partij meer gewonnen dan 

Kramnik (vijf tegenover vier) en dat bracht de beslissing in Londen. 

Volkomen onverwacht bleek Ivanchuk de beslissende factor te zijn. In de slotfase, ronde 13 en 

14, versloeg hij zowel Carlsen als Kramnik en daarmee kwam er een zeer onverwacht einde 

aan het toernooi.  

Aronian en Svidler wonnen beiden in de laatste ronde en kwamen tot op een half puntje van de 

leiders. Daarna viel er een gat van anderhalve punt. Het veld zat dicht opeens. Alleen Radjabov 

viel duidelijk uit de toon.  

Overigens kwam niemand ongeschonden uit de strijd. Iedereen verloor minstens een keer en 

iedereen won ook wel een keer, zelfs Radjabov. In de eerste turnus vielen er 20 remises op 28 

partijen, in de tweede turnus nog maar 11. Dat tekent de strijd die er geleverd is. Zeker in de 

tweede turnus lag het mes bij iedere partij op tafel. Voor de schaakliefhebber was het een 

toernooi om je vingers bij af te likken.  

De spelers mochten 550.000 euro verdelen. Voor de details verwijs ik naar het toernooistaatje 

hieronder. 

Het is de vraag of je een zo belangrijk toernooi moet laten beslissen door een zo dubieuze 

tiebreak-regel als het aantal winstpartijen, maar dat wisten alle deelnemers op voorhand. 

Misschien was een barragematch van bijvoorbeeld vier partijen een beter idee geweest. 

Dat Carlsen uiteindelijk als winnaar uit de bus gekomen is, zij het met het nodige geluk, lijkt 

me een zege voor de schaakwereld, want een tweekamp tussen hem en Anand is toch de kers 

op de taart. Een match tussen Anand en Kramnik hebben we al eens gehad, Bonn 2008, toen 

Anand met 6,5-4,5 won. 

Magnus is nu 22 jaar. 

 

Voor de geschiedenis geef ik hieronder de volledige tabel van het toernooi in Londen. 

 

   elo Ca Kr Ar Sv Gr Ge Iv Ra Tot Prijs (€) 

1/2 Magnus Carlsen Noo 2872 xx ½½ ½½ 10 1½ 11 ½0 ½1 8,5 115.000 

 Vladimir Kramnik Rus 2810 ½½ xx ½1 ½1 ½1 ½½ ½0 ½1 8,5 107.000 

3/4 Levon Aronian Arm 2809 ½½ ½0 xx ½0 ½½ 10 11 11 8 91.000 

 Peter Svidler Rus 2747 01 ½0 ½1 xx ½½ ½½ ½1 1½ 8 67.000 

5/6 Alexander Grichuk Rus 2764 0½ ½0 ½½ ½½ xx ½½ ½1 ½½ 6,5 48.000 

 Boris Gelfand Isr 2710 00 ½½ 01 ½½ ½½ xx ½½ ½1 6,5 34.000 

7 Vassily Ivanchuk Oek 2757 ½1 ½1 00 ½0 ½0 ½½ xx 01 6 27.000 

8 Teymour Radjabov Aze 2793 ½0 ½0 00 0½ ½½ ½0 10 xx 4 21.000 

 

Ik heb dit verslag geschreven in de nacht na de laatste partijen in de hoop mijn clubgenoten zo 

snel op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen in de internationale schaakwereld. 

Ik hoor wel of dat op prijs gesteld wordt. 

Iets anders, ook de geschiedenis blijft me bezig houden. In dat opzicht mag ik mij gelukkig 

prijzen met een reactie van oud-clubgenoot en  mijn naamgenoot Gerard Welling op één van 

mijn voorgaande rubrieken, ‘Februari (2)’,  toen ik schreef over fysiek geweld op en rond het 

schaakbord naar aanleiding van de klappen die er gevallen waren bij het schaaktoernooi van 

Berlicum. Ik refereerde toen aan een ruzie tussen Hans Böhm en Kick Langeweg, Gerard was 

erbij en was zo aardig mij zijn relaas over de feiten toe te zenden. 

Ik citeer Gerard letterlijk : ‘Het verhaal rondom Hans Böhm en Kick Langeweg, waarvan Jules 

zich niet precies herinnert wanneer dat was, dat ken ik wel in nader detail ! Temeer omdat ik in 

het toernooi meespeelde, en het zich afspeelde aan het tafeltje naast dat van mij, slechts een 



paar meter verwijderd. Het werd overigens geen kloppartij.. Hans bood remise aan in een 

stelling waarin hij volkomen was overspeeld en een stuk verloor. Kick sloeg af maar in zijn 

zenuwen verknoeide hij vervolgens de stelling en stond verloren. Op dat moment kon hij zich 

niet meer inhouden. Met typisch beschaafd Langeweg taalgebruik schreeuwde hij ineens : “Jij 

ook altijd met je streekjes”. En toen ik in een reflex mijn hoofd draaide zag ik hem nog net 

uithalen en een grote armzwaai over het bord geven, waarbij de stukken alle kanten opvlogen. 

Volgens de overlevering werd Erik Knoppert, die stond te kijken aan de rand van het podium 

bij de razend spannende partij van der Wiel-Ree (later 0-1) frontaal geraakt door een langs 

vliegende koning. Vervolgens probeerde Kick met een dergelijke wilde zwaai ook Hans Böhm 

te raken maar die was dit soort situaties kennelijk gewend want hij draaide op handige wijze 

weg. Het volgende moment had hoofdarbiter Geurt Gijssen Kick al beetgepakt en voerde hem 

naar buiten. De volgende dag werd alles bijgelegd nadat een hevig geëmotioneerde Kick 

Langeweg zijn excuses aan de deelnemers heeft aangeboden. Het viel dus eigenlijk achteraf 

wel mee, dit incident bij het NK 1985 in Hilversum.’ 

Ik ben Gerard dankbaar voor deze historische bijdrage. Hij was ooggetuige en heeft dus alle 

recht van spreken. 

 

 

Jules Welling 


