
Aflossing van de wacht.              Hans Meijer 

Lange tijd heb ik gedacht dat de Peruaanse GM 
Julio Granda Zuñiga als nummer één van zijn 
land het eeuwige leven had. Begin januari viel 
het mij echter op dat de nummer 100 van de 
FIDE ranglijst GM Emilio Córdova Daza uit 
Peru was. Hé, twee Peruanen in de top 100 van 
de FIDE was mijn eerste gedachte, maar bij 
nader inzien bleek het er maar één te zijn. Er was 
sprake van aflossing van de wacht. Córdova 
bleek Granda overvleugeld te hebben.  

 
GM Emilio Córdova Daza (Lima, Peru, 08-07-91) 

Schakers die begin jaren negentig geboren zijn  
hebben inmiddels de macht in de schaakwereld 
overgenomen. Met name het jaar 1990 is 
uitstekend vertegenwoordigd met Maxime 
Vachier-Lagrave, Magnus Carlsen, Sergey 
Karjakin, David Howell, Ian Nepomniachtchi en 
Dmitry Andreikin. Verder staan er vier schakers 
uit 1991 (o.a. Emilio Córdova), drie uit 1992 
(o.a. Fabiano Caruana en Ding Liren), vijf uit 
1993 (o.a. Wesley So) en vier uit 1994 (o.a. 
Anish Giri) in de FIDE top 100 van januari 2017. 

Emilio Córdova werd in 2007 in één klap in 
Latijns-Amerika bij het grote publiek bekend.  
Hij was toen vijftien jaar oud en had de 
grootmeesterstaf al bijna in zijn ransel. In Peru 
beschouwde men hem als de opvolger van Julio 
Granda. Op zoek naar zijn derde en laatste 
grootmeesternorm reisde hij begin 2007 door 
Argentinië en Brazilië. Zover, zo goed. Het lot 
wilde echter dat hij de liefde van zijn nog prille 
leven tegen het lijf liep: de negenentwintig jaar 
oude Adriane Oliveira uit São Paulo in Brazilië. 
Smoorverliefd verkocht hij zijn PC en andere 
persoonlijke bezittingen om bij haar te kunnen 
blijven. Deze love story sloeg in zijn vaderland 
in als een bom. Met name bij vader Arturo 
Córdova die meteen het vliegtuig nam en, 
vergezeld van de pers, Emilio op ging zoeken. 

Uit de vele berichten die er in de Zuid 
Amerikaanse pers over deze affaire verschenen 
destilleerde ik indertijd het volgende. Volgens 
Emilio werkte Adriane voor een ONG 
(Organización Non Gubernamental) waarvoor 
zij evenementen organiseerde. Volgens de 
meegereisde persmuskieten werkte Adriane in 
een nachtclub met de naam Love Story waar 
drugs verhandeld werden, stripteasedanseressen 
optraden en de prostitutie bedreven werd. 
Allemaal leugens volgens Emilio. Hij had op 
zijn beurt Adriane verteld dat hij twintig jaar 
oud was en zijn vader had hij laten weten dat zij 
een Argentijnse was die al vele jaren in São 
Paulo woonde. De Braziliaanse Adriane, die uit 
de krant zijn echte leeftijd te weten gekomen 
was, verplichtte hem zijn vader te ontmoeten. 
Emilio liet pa weten er niets voor te voelen om 
naar Peru terug te gaan. Hij wilde in Brazilië 
blijven. Pa was echter onverbiddelijk en zo 
stapte Emilio op zondag 11 maart 2007 in het 
vliegtuig naar Lima. Tien kilo lichter, met 
geverfd haar en voorzien van blauwe 
contactlenzen, kreeg hij op het vliegveld van 
Lima van een menigte nieuwsgierigen een 
enthousiast onthaal. 

Zo bleef Emilio dankzij vader Arturo Córdova 
voor het schaken behouden. In april 2008 
overschreed zijn rating de Elo 2500 grens en in 
hetzelfde jaar nog verleende de FIDE Emilio 
Córdova Daza uit Peru de grootmeester titel. 

Zijn grootste succes tot nu toe boekte hij in juli 
2016 toen hij in San Salvador het American 
Continental Chess Championship met 9 uit 11 
voor Aleksandr Lenderman en Anton Kovalyov 
won. Dit succes gaf hem vleugels want in de 
maanden daarna steeg zijn rating van Elo 2602, 
in juni 2016, naar Elo 2660, in december 2016. 

Tijdens de Olympiade van Bakú 2016 was 
Córdova de vaandeldrager van het Peruaanse 
team dat onder zijn leiding op de tiende plaats 
in de eindrangschikking eindigde. Een 
schitterend resultaat, met dank met name aan 
GM Jorge Cori die 8 uit 10 scoorde. Córdova 
scoorde 5 uit 10 (+3, =4, -3) tegen een 
gemiddelde tegenstand van Elo 2633 (o.a. 
Magnus Carlsen en Michael Adams). 



In Peru krijgen toppers in diverse sporten 
momenteel van het Instituto Peruano del 
Deporte (IPD) een toelage van duizend dollar 
per maand. Dat is uiteraard geen vetpot voor een 
grootmeester die zich in het toernooiencircuit 
van Catalonië, Spanje, voor moet bereiden op de 
schaakolympiade van Baku 2016. De vijf leden 
van het jonge Peruaanse schaakteam, Julio 
Granda had vanwege onenigheid met de 
president van de schaakbond afgehaakt, waren 
naar Barcelona gestuurd met een budget dat 
toereikend bleek te zijn voor de vliegtickets, een 
deel van de drie maanden verblijfkosten maar 
niet voor eten. Men at daarom soms maar twee 
keer per dag. Toen de huur van het appartement 
afliep stelde GM Cristhian Cruz voor naar het 
huis van zijn ouders, die in Barcelona woonden, 
te gaan. De vijf schakers installeerden zich zo 
goed en zo kwaad als het ging in de drie 
beschikbare kamers. Bij gebrek aan een trainer 
verdeelden ze de taken op schaakgebied. Terwijl 
sommigen de varianten op een schaakcomputer 
bestudeerden deed de rest het met boeken. Allen 
voor één en één voor allen. Het was teamwerk in 
een solitaire sport, waar het ego alles verslindt of 
minstens permanent op de loer ligt (bron: 
cronicaviva.com.pe). 

Julio Granda - Emilio Córdova, Campeonato de 
España por Equipos 1ª Div., Linares, 25-08-16. 
1. d4 Pf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6 5.bxa6 g6 
6.Pc3 Lg7 7.e4 0–0 8.Ph3 Da5 9.Ld2 Lxa6 
10.Lxa6 Dxa6 11.De2 e6 12.Dxa6 Pxa6 
13.dxe6 fxe6 14.e5 Pd5 15.f4 Tfb8 16.Tb1 
Pxc3 17.Lxc3 d5 18.Pg5 Pc7 19.0–0 Txa2 
20.Ta1 Txa1 21.Txa1 h6 22.Pf3  
 

 
 

22…d4 23.La5 Pd5 24.b4 cxb4 25.Pxd4 Pxf4 
26.Pc6 Ta8 27.Tf1 Pe2+ 28.Kf2 Pd4 29.Pxd4 
Txa5 30.Tb1 Ta4 31.Pf3 Kf7 32.Ke3 Lf8 
33.Tb2 Ta3+ 34.Ke4 Lc5 35.h4 Tc3 0-1. De 
aankondiging van de aflossing van de wacht die 
later dat jaar plaatsvond. 
 
Magnus Carlsen (Noorwegen) - Emilio Córdova 
(Peru), Baku Schaakolympiade, 10-09-16. 
De commentaren zijn afkomstig van Leontxo 
García, El País. 1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 b6 4.g3 
Lb7 5.Lg2 Le7 6.0–0 0–0 7.Pc3 Pe4 8.Ld2 Lf6 
9.Tc1 c5 10.d5 exd5 11.cxd5 Pxd2 12.Pxd2 d6 
13.Pde4 Le7 14.f4 f5!? 15. Pf2 La6 16.a4 Lf6 
17.Te1 Pd7 18.e3! Tb8 19.Dc2 g6 20.Pb5 
Lxb5! 21.axb5 Lg7 22.Lh3! Kh8 23.e4?! 
(23.b3!) g5! 24.fxg5 f4! 25.Lf5 fxg3 26.Ph3 
gxh2+ 27.Kh1 Le5 28.De2 Tf7 29.Tc2 Tg7 
30.Tf1 De8 31.Dd3 Pf8 32.Tg2 Pg6? 
(32…De7) 33.Lxg6! Dxg6 34.Pf4 Lxf4 35.Txf4 
Dh5 36.Dc3 Kg8 37.Df6 Tf7? (37…Dg6 
38.Dxg6 Txg6 39.Txh2 Ta8! 40.Tf5 a6 41.bxa6 
Txa6 met een gelijke stelling.) 38.De6?! 
(38.Dh6! wint.) Tbf8 39.Tgf2?! (39.Tf5!) 
 

 
 
Córdova beschikte in deze stelling over een 
ongelofelijke ressource om het eindspel remise 
te houden: 39...Kg7! 40.Dh6 Dxh6 41.gxh6 
Kg8 42.Txf7 Txf7 43.Txf7 Kxf7 44.Kxh2 Kf6 
45.Kg3 Kg5 46.b3 Kxh6 47.e5 Kg6 48.e6 Kf6 
49.Kf4 h6 50.Kg4 Kg6 51.Kh4 h5 52.Kg3 Kg7 
53.Kh4 Kg6 54.e7 Kf7 55.Kxh5 Kxe7 56.Kg5 
Kf7 57.Kf5 Ke7 58.Kg6 Ke8 59.Kf6 Kd7 
60.Kf7 a6‼ 61.bxa6 Kc7 62.Ke7 b5 63.a7 Kb7 
64.Kxd6 c4 65.bxc4 bxc4 66.a8D Kxa8 67.Ke6 
remise. 39…c4? 40.g6 Dd1+ 41.Tf1 1–0. 
 
Op 28 april 2016 trad Emilio Córdova in Lima 
in het huwelijk met de Cubaanse Wendy García. 


