Mat in Mar del Plata
Na een busreis van vijf uur kwamen Bernard
Bannink en ik vanuit Buenos Aires in Mar del
Plata aan. Daar hadden we ons ingeschreven
voor het 49° Abierto Internacional Ciudad de
Mar del Plata. Sinds mijn vorige toernooi in
Andorra waren er vier jaar verstreken en had ik
vrijwel geen partij gespeeld. Wat stond mij als
veteraan tussen de vele jongeren te wachten.
Tijdens een van onze gesprekken met FM Raul
Lapicki, een andere veteraan, merkte deze op
dat wij de eerste schakers uit Nederland waren
die in Mar del Plata meespeelden. Toen ik hem
vertelde dat Jan Timman ons in 1982 was
voorgegaan reageerde hij enthousiast en
vertelde ons dat hij Timman toen van
wereldkampioen Anatoly Karpov had zien
winnen. Timman won in 1982 het GM-toernooi
met grote overmacht. Hij scoorde 9.5 uit 13 (+8;
=3; -2) en bleef zo Portisch, 8 uit 13, Seirawan
en Karpov, beiden 7.5 uit 13, voor, klik hier. Een
diepgaande analyse van zijn partij tegen Karpov
is in Timman’s Schaakwerk 1 (1983) te vinden.
In dit boek las ik dat de herrie van de
vakantiegangers die in deze badplaats
neergestreken waren veel deelnemers parten
gespeeld had. Wat dat betreft kan ik melden dat
er in Mar del Plata bar weinig veranderd is.
Het nieuws dat de Argentijnse kranten, klik hier,
tijdens ons verblijf beheerste was het bezoek
van een grote groep Argentijnse nabestaanden
aan de graven van soldaten die tijdens de oorlog
om de Islas Malvinas, a.k.a. Falkland Islands,
sneuvelden, klik ook hier (The Guardian) en hier
(The New York Times). Tijdens deze absurde
oorlog, die in 1982 van 2 april tot 14 juni werd
uitgevochten, kwamen 649 Argentijnen en 258
Britten om. Negenhonderd doden in een oorlog
om een paar eilanden bij het zuidelijkste punt
van Zuid-Amerika, waar nog geen 2000 mensen
woonden. Het oordeel van de Argentijnse
dichter Jorge Luis Borges over deze oorlog was
vernietigend ‘De Malvinas was een oorlog
tussen twee kale mannen om een kam!’ met als
zijn tragische slachtoffers ‘Juan López y John
Ward’ (1982), klik hier (Spaans) en hier (Engels).

Hans Meijer

Argentijns soldaat alleen bekend bij God.
Dankzij de inspanningen van velen is men erin
geslaagd 90 van de 121 graven op de Malvinas
met het grafschrift ‘Soldado Argentino solo
conocido por Díos’ eindelijk van een naam te
voorzien. Dat dit niet al veel eerder gebeurde
kwam doordat de relatie tussen Argentinië en
het Verenigd Koninkrijk al jarenlang volkomen
verstoord is, klik hier voor de visie van The
Guardian. Er is sprake van een patstelling
waaruit ontsnappen onmogelijk lijkt. Beide
spelers wachten al 36 jaar op hulp van Godot.
Ons toernooi moest zich tevreden stellen met
berichten in de lokale krant La Capital die
meldde dat de Argentijnse IM Leonardo Tristán
met 8 uit 9 het toernooi won. Mijn tweede prijs
bij de veteranen haalde de krant niet zodat ik
deze gelegenheid te baat neem om u hiervan op
de hoogte te stellen. Als ik al mijn kansen benut
had dan had er meer in gezeten. Hoe had ik
bijvoorbeeld met zwart in onderstaande stelling
tegen IM Julio Benedetti voort moeten zetten?

Klik hier voor de oplossing en klik hier voor de
uitslag van het Mar del Plata Open 2018.

