
Let the games begin!
Donderdag 6 september gaat voor Eeuwig Schaak het schaakseizoen echt van start. Dan 
wordt de 1e ronde van de 1e manche van de competitie van het seizoen 2012/2013 gespeeld. 
Een dag later wordt tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de NBSB (de Noord-
Brabantse SchaakBond) het competitieschema voor de Avondcompetitie bekend gemaakt, 
waar Eeuwig Schaak ook dit nieuwe seizoen weer aan meedoet. Aan de competitie met 
achttallen op zaterdag doet Eeuwig Schaak niet mee, al doen wel diverse leden van Eeuwig 
Schaak in teams van andere verenigingen mee.
 
Terwijl de schakers van Eeuwig Schaak zich opmaken voor de seizoensstart, zijn in Istanbul 
de “Olympische Spelen voor schakers” bezig, oftewel de Olympiade. De Olympiade is een 
tweejaarlijks toernooi voor landenteams, waaraan in de schaakwereld groot belang wordt 
gehecht. Nederland doet met twee teams mee: een team in de damesgroep en een team in de 
open groep, waarin zowel mannen als vrouwen mogen meedoen. In de praktijk spelen in de 
open groep 599 mannen en 1 vrouw (Judith Polgar). Van de Nederlandse heren werd veel 
verwacht, maar na nederlagen in de 2e ronde tegen Venezuela en in de 3e ronde tegen 
Georgië vielen ze al snel ver terug. De sterspeler Anish Giri kon er niet vanaf het begin bij 
zijn, omdat zijn paspoort nog ergens op één of andere ambassade lag. Inmiddels is Anish 
Giri gearriveerd in Istanbul en is de weg naar boven weer ingezet. Dat begon met een 4-0 
zege tegen het zwakke Sri Lanka. Zo won Ivan Sokolov namens Nederland op de volgende 
wijze met zwart van zijn tegenstander Withanage Perera.

 

Sokolov besliste de partij hier met 
36...,Te6xe5! Na 37.Te1xe5,Te8xe5 
38.d4xe5,Dg6-b6+! is de partij uit. Na 39.Kf1 volgt 39...,Df2 mat en na 39.Kh1 wint 
Sokolov met 39...,Pf2+ de dame. 

De Olympiade duurt nog tot 9 september. Helaas is het verslag op teletekst heel mager en 
bovendien vol storende fouten, maar de Olympiade is wel te volgen op 
www.chessolympiadistanbul.com of op de diverse schaaksites. 

Ivan Sokolov

http://www.chessolympiadistanbul.com/

