
Avondteam heeft de smaak te pakken
Na de overwinning in de Avondcompetitie op De Baronie heeft Eeuwig Schaak opnieuw een mooi 
resultaat geboekt. In Made werd het sterke A-team van Paardje op 2-2 gehouden. In het begin van 
de wedstrijd zag het daar nog helemaal niet naar uit. Kees van Hogeloon speelde in een scherpe 
opening het niet helemaal goed en werd door zijn tegenstander genadeloos van het bord gemept. Na 
15 zetten kon het al opgeven. Een tijd later zette Ger van Aalst de zaken recht: hij veroverde de 
kwaliteit en had een zeer sterke vrijpion en pakte zo het volle punt. Ad Bruijns en John van Helden 
stonden nooit echt beter, maar kwamen ook geen van beiden in de problemen en speelden beiden 
remise. Vooral voor Ger van Aalst en John van Helden een opmerkelijk resultaat: beiden speelden 
tegen een tegenstander met een rating van zo'n 500 Elo-punten meer! De kans op succes is volgens 
de wiskundige formule van professor Elo dan 3,5%. Eerlijk gezegd moet wel worden gezegd dat de 
rating van zowel Ger van Aalst als van John van Helden lager is dan hun werkelijk speelsterkte en 
die van hun tegenstanders wellicht wat hoger, maar het blijft voor beiden een prachtige prestatie.

In het schaken wordt veel waarde gehecht aan de Elo-rating, hoe hoger het niveau hoe belangrijker 
de Elo-rating wordt. Toch is een hoge Elo-rating geen garantie op succes. De speler met de hoogste 
Elo-rating van de wereld op dit moment, de Noor Magnus Carlsen, kreeg onlangs op het Tata Steel 
toernooi (vroeger Hoogovens, later Corus, maar nu is het bedrijf opgekocht door de Indiase 
miljardair Rata Tata –  geen grap, zo heet hij echt!) op zijn broek van de 16-jarige Nederlandse 
schaakgrootmeester Anish Giri. Diezelfde Anish Giri legde in dat toernooi ook de huidig 
wereldkampioen Viswanathan Anand het vuur aan de schenen, waarbij Anand uiteindelijk zeer 
opgelucht was dat hij met remise wegkwam. In 2009 deed Anand nog mee met een toernooi in 
Roosendaal, waar Ad Bruijns hem persoonlijk de beker heeft overhandigd. En de verrassende 
winnaar van het Tata Steel toernooi, de Amerikaan Nakamura, heeft in 2010 nog in Amerika Ad 
Bruijns ontmoet en kort even met hem gesproken. De schaakwereld is klein en tegelijkertijd toch 
ook enorm groot, gezien het aantal schakers wereldwijd. Of is een ontmoeting met Ad Bruijns zo 
inspirerend dat je daarna meteen in niveau omhoog vliegt? Hoe dan ook: Magnus Carlsen verloor 
van Anish Giri en dat was naar zijn eigen zeggen voor het eerst in zijn leven dat hij van een speler 
verloor die jonger was dan hijzelf. Anish Giri was niet eens blij met de overwinning en dat had te 
maken met de manier waarop hij verloor. Magnus Carlsen verloor namelijk voor een voor hem 
zeldzaam grote blunder. 
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In deze stelling had Magnus Carlsen wit en moest een veilig veld voor zijn paard zoeken. Hij koos 
het verkeerde en speelde 20.Pf3-g5? Na 20...,e4-e3! vloog het paard er alsnog af! 
Ach ja... Als zelfs de nummer 1 van de wereld (op de ratinglijst) zo makkelijk een stuk kan 
weggeven hoeven wij ons niet te schamen dat het ons ook wel eens overkomt. Anish Giri scoorde 
tussen de bijna complete wereldtop 50% en dat is voor iemand van 16 jaar een uitzonderlijke 
prestatie. Dat belooft bijzonder veel voor de toekomst! Je mag het nog niet te snel roepen, maar wie 



weet krijgen we in zijn persoon eindelijk een opvolger van Max Euwe, tot dusverre de enige 
Nederlandse wereldkampioen. Het zou de schaaksport in Nederland een enorme stimulans geven! 


