De fotograaf

Hans Meijer

Vijf jaar geleden heb ik in mijn column ‘Bekers te koop’ gepleit voor interessantere prijzen dan
bekers voor schaaktoernooien. Veel is mogelijk. In Mar del Plata, waar ik in maart in het Open
als tweede bij de senioren eindigde, kreeg ik als prijs duizend Argentijnse pesos (toen veertig euro
nu nog ongeveer vijfentwintig). Van dit geld kocht ik in Buenos Aires een van schroot gemaakte
Don Quijote. Dit hoogst originele kunstwerk staat nu op mijn bridgetafel in mijn studeerkamer.
Hoe kijken professionele schakers tegen bekers aan? In het schaaktijdschrift New in Chess 18-3
stond bij een artikel van Jan Timman over het Tal Memorial een foto van de prijsuitreiking in
Moskou van de fotografe Maria Emelianova. Zij heeft op schitterende wijze de sfeer van deze
gebeurtenis in haar foto weten te vangen, zie mijn tweeregelige toelichtingen.

Tal Memorial, Moskou, 2-5 maart 2018 (New in Chess 18-3)

Maria Emelianova

Tot Anand is het nog niet goed doorgedrongen dat hij het toernooi gewonnen heeft en nu met een
onmogelijk grote beker in zijn handen staat. Misschien toch maar een groter huis zoeken?
Dubov is klaarblijkelijk de enige die het jammer vindt dat hij geen beker gewonnen heeft. Zo te
zien vindt hij die twee van Sergey niet gek. Thuis heeft hij nog plaats voor een paar bekers.
Nepomniachtchi staart voor zich uit. Waarom een beker lijkt hij te denken. Wat moet ik er mee?
Zou hij deze aan een fan kunnen verkopen? Een bloemenvaas van laten maken is ook een optie.
Karjakin tuurt in de verte. Twee bekers! Als jongste grootmeester aller tijden heeft hij al een
pakhuis vol bekers. Misschien deze twee toch maar door een bevriende autosloper laten pletten.
Nakamura en Mamedyarov hebben net wat met elkaar staan te ginnegappen. Hikaru gaat zijn
beker in het vliegtuig achterlaten en Shakh gaat de zijne achter de rododendrons flikkeren.
De vier schakers op de achtergrond, Gelfand, Grischuk, Kramnik en Svidler, zijn zo te zien in
gedachten al op weg naar huis. Zij hebben geluk want er hoeven deze keer geen bekers mee.
Het hoofd van de man die dit alles op zijn geweten heeft is op de foto nog net te zien. Sinds 7 mei
2018 is Arkady Dvorkovich deputy prime minister af. Zou er een verband zijn?
PS1 - Zoals bekend is Arkady Dvorkovich inmiddels opgeklommen tot president van de FIDE.
Mijn vermoeden dat hij gestraft zou zijn voor het ‘beker schandaal van Moskou’ is onjuist.
PS2 - Enkele gerenommeerde schaakfotografen zijn: Maria Emelianova, Alina l’Ami, Lennart
Ootes, Peter Doggers, Harry Gielen, David Llada (The Thinkers), Anastasiya Karlovich, Michael
Hanke (schaakfotograaf van het jaar 2017), Ray Morris-Hill en Harry Benson (Bobby Fischer).

