Julio Granda van Tromsø naar Tromsø.

Hans Meijer

Het deed me plezier dat IGM Julio Granda aan het Andorra Open 2014 deelnam. In mei 2013
had ik hem voor het laatst in Cochabamba, Bolivia, gezien en gesproken. Bij die laatste
gelegenheid had hij laten zien wat voor een fantastisch schaker hij is, zie de links aan het einde
van dit artikel voor mijn column ‘Granda grandioos in Cochabamba’. Hij won dat toernooi en
verwierf zo voor de tweede keer het recht om deel te nemen aan de ‘Copa Mundial de Ajedrez
2013’ in Tromsø, Noorwegen. In Tromsø versloeg Granda in september 2013 Hrant
Melkumyan, Péter Lékó en Anish Giri en ging pas tegen Fabiano Caruana kopje onder.
Ik vroeg Granda in Andorra of hij van plan was deze keer wel aan de schaakolympiade, die in
Tromsø in augustus verspeeld ging worden deel zou nemen. Dat bleek het geval te zijn en niet
omdat, zoals ik dacht, hij zijn geschil met de Peruaanse schaakbond bijgelegd had, daar bleek
geen sprake van te zijn, maar omdat de schaakbond deze keer niet om hem heen kon. Het IPD
(Instituto Peruano del Deporte) had de bond verplicht om de vier sterkste grootmeesters af te
vaardigen. De bond had daar Elfer Cutipa, de kampioen van Peru van 2013, aan toegevoegd.
Hoe Granda over de Peruaanse schaakbond denkt is te lezen in zijn open brief ‘La ceguera de la
miseria’ (De blindheid van de armoede) die hij in april 2014 op Facebook publiceerde, zie de
links. In deze open brief stelt hij het totale gebrek aan waarden van de groep rond Milton Iturry,
de president van de Peruaanse schaakbond, aan de kaak. Iturry is een vriend van FIDE president
Kirsan Ilyumzhinov die alleen hem als representant van Peru erkent en op die manier steevast
op Iturry’s stem kan rekenen als hij als FIDE president herkozen wil worden.
Granda is schaker van beroep en woont met zijn vrouw en kinderen in Salamanca, Spanje.
Hieronder een staatje van de toernooien die hij tussen Tromsø 2013 en 2014 speelde en de
inkomsten die hij daarmee verwierf. De financiële steun van de Peruaanse schaakbond voor
schakers die voor Peru uitkomen is in de ogen van Granda minimaal. Uit dit overzicht blijkt dat
een enkele uitschieter daar gelaten het zelfs voor een top 100 speler als Granda niet overhoudt.
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In september 2013 was Julio Granda met een rating van 2663 de nummer 84 van de wereld.
Granda (geboortejaar 1967) was na Nigel Short (1965) toen de op een na oudste speler in de top
100. Momenteel heeft Granda een rating van 2675 waarmee hij de nummer 66 van de wereld is.
Nigel Short staat op dit moment niet meer in de top 100 zodat Granda nu de oudste speler is.
De vijf vrouwelijke meesters van het Colombiaanse damesteam gaven in Andorra extra fleur
aan het toernooi. Het waren gevaarlijke dames. Vraag dat maar aan FM Bernard Bannink die
zich ternauwernood de negentienjarige Melissa Castrillon van het lijf wist te houden of aan GM
Julen Arizmendi, een Spaanse grootmeester die mij ooit eens van het bord veegde, die er niet in
slaagde om Paula Rodríguez te verslaan. Dat lukte ook GM Omar Almeida niet toen Beatriz
Franco tegenover hem zat en GM Lluis Comas al evenmin met Ingris Rivera als tegenstandster.
Andorra was voor deze dames en Angela Franco de generale repetitie voor de Olympiade in
Tromsø. Zij eindigden in Tromsø, dankzij de intensieve begeleiding van hun teamcaptain IM
Cristhian Rios die ook in Andorra was, op een comfortabele 34ste plaats.

In Andorra ging het Granda in het begin bepaald niet voor de wind. Een remise in de vierde
ronde en verlies in de vijfde ronde hadden hem ver teruggeworpen. Door zijn laatste vier
partijen te winnen slaagde hij er toch nog in om de eerste plaats voor zich alleen op te eisen. Na
afloop van de prijsuitreiking feliciteerde ik hem met zijn eerste plaats en vroeg hem of ik van
ons beiden, ik had de prijs voor de beste veteraan gewonnen, een foto voor zijn Boliviaanse
schaakvrienden kon laten maken. Zijn gezicht klaarde op. Hij vermoedde al dat hij mij ergens
van kende maar wist niet meer waar hij mij ontmoet had. Dat was ruim een jaar eerder in
Cochabamba geweest vertelde ik hem. Een brede glimlach verscheen op zijn gezicht en even
later maakte Bannink een foto van ons beiden met onze bekers. Opmerkelijk is dat de vier keer
dat ik Granda tijdens een toernooi in actie gezien heb, tijdens de beide Donner Memorials in
Amsterdam, in Cochabamba en in Andorra, hij steeds op de eerste plaats eindigde. Het zal wel
toeval zijn maar ik zou bijna gaan geloven dat er hogere machten in het spel zijn.
Het Peruaanse schaakteam dat in Tromsø arriveerde had iets te bewijzen. Tijdens de eerste twee
ronden mocht Elfer Cutipa (rating 2117) meespelen maar toen hij die partijen verloor mocht hij
alleen nog maar toekijken. Julio Granda (2663), Emilio Cordova (2629), Jorge Cori (2630) en
Cristhian Cruz (2553) vochten zich naar de 19de plaats in de eindrangschikking. Voor Peru was
het een van de beste resultaten ooit. In de laatste ronde verpletterde Peru Italië met 3.5 tegen
0.5. Het had 4-0 kunnen zijn als Granda van Caruana gewonnen had. Winst zou een mooie
wraak geweest zijn voor zijn dubbele verlies tegen Caruana tijdens de World Cup van 2013.
Julio Granda Zuñiga (2663) - Fabiano Caruana (2801), WCO 2014, Tromsø, 14-08-2014.
1.c4 e5 2.Pc3 Pc6 3.g3 f5 4.Lg2 Pf6 5.e3
Lb4 6.Pge2 0–0 7.0–0 Lxc3 8.Pxc3 d6
9.d4 e4 10.f3 exf3 11.Dxf3 Ld7 12.b3 Tb8
13.Lb2 De8 14.Tae1 Dg6 15.Dd1 Pe7
16.e4 fxe4 17.Pxe4 Pxe4 18.Txe4 Txf1+
19.Dxf1 Tf8 20.De1 Pc6 21.d5 Pd8 22.Te7
Tf7 23.h3 b6 24.g4 Kf8 25.Te4 Pb7 26.b4
Kg8 27.Dh4 h6 28.Kh2 a5 29.a3 axb4
30.axb4 b5 31.cxb5 Lxb5 32.De1 Pd8
33.h4 Tf8 34.Dc3 Df7 35.h5 Te8 36.Kg3
Txe4 37.Lxe4 De7 38.Lb1 c6 39.La2 Kh8
40.Dc1 Kh7 41.Dc2+ Kh8 42.Dd2 Pf7
43.dxc6 Lxc6 44.Lxf7 Dxf7 45.Dxh6+
En nu 59.Ld4 Db7 60.Dg5 Dd7 61.h6 De8
Kg8 46.De3 Dd5 47.Dd4 Df3+ 48.Kh4
62.h7+ Kh8 63.Df6! Dxg6+ 64.Dxg6 Lxg6
Df7 49.Lc3 De7+ 50.g5 Kh7 51.Df4 De6
65.b7 1-0 59.Df4 Dc4 60.Kh4 De6 61.Dg5
52.Dd4 De7 53.Dd3+ Le4 54.De3 Kg8
Lc6 62.Df4 Ld5 63.Kg3 De2 64.Kh4 De7+
55.b5 Db7 56.b6 De7 57.Kg3 Db7 58.g6
65.Kg3 De2 66.Kh4 De7+ 67.Kg3 ½–½
Dd5 Zie diagram.
En hoe brachten de Peruaanse dames het er in Tromsø vanaf? Zowel in Istanbul 2012 als in
Khanty-Mansiysk 2010 eindigde het damesteam met o.a. WGM Deysi Cori, WFM Ingrid
Aliaga en WFM Ann Chumpitaz op de 23ste plaats. In Tromsø 2014 werd het damesteam, met
WGM Deysi Cori en vier jonge dames, die zich via het zeer zwak bezette Peruaanse
dameskampioenschap van 2013 geplaatst hadden, 76ste. Wat was de kijk van Milton Iturry, de
president van de Peruaanse schaakbond, op dit armoedige resultaat? In zijn ogen was dit een
prima resultaat want vooraf was het damesteam als 93ste geplaatst. Het damesteam had zichzelf
volgens Iturry overtroffen. Een resultaat waarmee hij het damesteam en zichzelf feliciteerde.
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