
Schaakolympiade in Istanbul
Vanaf deze week vindt in Istanbul de 40e Schaakolympiade plaats. De Olympiade, die om 
de 2 jaar gehouden wordt, is voor schakers een evenement van groot belang. Het zijn als het 
ware de eigen Olympische Spelen voor schakers. Er wordt gespeeld met teams van 4 
personen, in een open groep (mannen en vrouwen) en een aparte groep voor vrouwen. 
Nederland doet bij de open groep mee met Anish Giri, Loek van Wely, Ivan Sokolov, Jan 
Smeets en Daniël Stellwagen. U telt het goed, dat zijn er vijf, maar zo kan er elke ronde aan 
één van de spelers rust gegund worden. Alle spelers hebben een rating van boven de 2600 en 
daarmee is het het sterkste team dat Nederland ooit heeft afgevaardigd naar de Olympiade. 
Het team heeft voor de Olympiade getraind in het JTC in Roosendaal en heeft de hoop 
uitgesproken de schande van het EK voetbal op het schaakbord weg te poetsen. Beter doen 
dan de voetballers zal in ieder geval geen probleem zijn... 

Anish Giri, Loek van Wely, Jan Smeets en Daniël Stellwagen trainen in het JTC

Bij de vrouwen heeft Nederland Zhaoqin Peng, Tea Lanchava, Lisa Schut, Anne Haast en 
Arlette van Weersel afgevaardigd. Arlette van Weersel komt uit Etten-Leur en is een goede 
bekende voor een aantal leden van Eeuwig Schaak. Overigens is het schaakwereldje klein. 
Degenen die meegedaan hebben aan het LBV-toernooi zijn daar de leden van het herenteam 
tegengekomen, enkelen hebben in de afgelopen paar jaar simultaan gespeeld tegen Ivan 
Sokolov, Arlette van Weersel of Zhaoqin Peng of zijn in het verleden Lisa Schut of Anne 
Haast tegengekomen op toernooien, toen ze nog piepjong waren en toen al volwassenen 
mannen van het bord af mepten. 



Ook België doet mee aan de Olympiade en er bestaat dus de kans op een confrontatie tussen 
Nederland en België. Waar de Belgische voetballers hun Nederlandse collega's onlangs nog 
de baas bleven, lijkt het onwaarschijnlijk dat de Belgische schakers wat in de pap te 
brokkelen hebben tegen de Nederlanders. Maar we hebben gehoord van Pion-lid Mathijs 
Verbeek, die in België studeert, dat de Belgen een speciale opening voorbereid hebben om 
de Nederlanders te kunnen verslaan. Als zij met wit spelen verstoppen ze een euro onder de 
zwarte koning en spelen dan 1.e2-e4,e7-e5 (als zwart wat anders speelt hebben ze pech, dan 
werkt de truc niet meer) 2.Dd1- h5.

Dan zegt de (Belgische) witspeler: “Hé, kijk eens onder oe koning. Daar ligt nen euro!” De 
Nederlander tilt de koning op en zegt: “Ja, verrek! Da's waar!”, waarop de Belg kan zeggen: 
“Maar ge moet nu wel zetten mee den koning, want ge hebt em aangeraakt.” Wit kan dan 
alleen 2....,Ke8-e7 spelen en dan volgt 3.Dh5xe5 mat.
Maar nu de Nederlanders dat weten zullen zij het als volgt doen. In plaats van de koning op 
te tillen, spelen ze 2.Pb8-c6 en roepen: “Volgens mij ligt die euro onder de pion h7!” De 
Belgische speler kijkt onder de pion op h7 en zegt: “Nee hoor, daar ligt em nie.” Omdat de 
Belg de pion heeft aangeraakt moet hij hem ook nemen en dat kan alleen met de dame, die 
hij daarop prompt verliest. We kunnen de schaakontmoeting tussen Nederland en België dus 
vol vertrouwen tegemoet zien. 

De Belgische grootmeester Luc Winants


