
Eeuwig Schaak verslaat koploper
Eeuwig Schaak heeft in de Avondcompetitie in Zevenbergen gewonnen van het A-team van 
de plaatselijke schaakvereniging Unk. Een opmerkelijke prestatie, omdat Unk A tot op dat 
moment koploper was in klasse A2. De Zevenbergenaren hadden één keer gelijkgespeeld, 
drie keer gewonnen en nog geen enkele wedstrijd verloren. Totdat Eeuwig Schaak 
langskwam... 
Alle vier spelers van Eeuwig Schaak kwamen op een gegeven moment wel duidelijk beter te 
staan, maar het leidde niet in alle gevallen tot een overwinning. Jan Rijkse kwam even onder 
druk, nam vervolgens de aanval over, maar zijn tegenstander verdedigde goed en Jan kwam 
niet verder dan remise. Ger van Aalst stond de kwaliteit voor, maar zijn tegenstander wist 
voldoende complicaties op het bord te scheppen om er een remise uit te slepen. Toen de 
remises van Jan en Ger kort na elkaar gevallen waren, besloot de tegenstander van Kees van 
Hogeloon ook maar remise aan te bieden. Kees stond echter een pion voor en ging voor de 
winst. Terecht, bleek al snel, want hij haalde het volle punt niet zo heel lang daarna binnen. 
Daardoor had Patrick Heijnen voldoende aan remise om de teamwinst binnen te halen. 
Patrick slaagde daar in en bracht zo de eindstand op 1½-2½. Een leuke opsteker voor het 
viertal van Eeuwig Schaak en die konden ze wel gebruiken. 

Op dit moment wordt in Wijk aan Zee het Tata Steel toernooi gespeeld, wat eigenlijk wel 
het Wimbledon onder de schaaktoernooien kan worden genoemd. Het heeft al een aantal 
schitterende partijen opgeleverd, maar de partij tussen de Armeniër Levon Aronian en de 
Indiase wereldkampioen Viswanathan Anand zal als een legendarische partij de geschiede-
nis in gaan. Dit vooral dankzij een paar schitterende, zeer diep doorgerekende stukoffers van 
de met zwart spelende Anand. Het vuurwerk barstte pas echt los na 1.d4,d5 2.c4,c6 
3.Pf3,Pf6 4.Pc3,e6 5.e3,Pbd7 6.Ld3,dxc4 7.Lxc4,b5 8.Ld3,Ld6 9.O-O,O-O 10.Dc2,Lb7 
11.a3,Tc8 12.Lg5,c5 13.Pxh7,Pg4 14.f4,cxd4 15.exd4 (zie linker diagram) 

Anand speelde in deze stelling 15...,Ld6-c5!!! Hij offert zijn loper en het voert hier te ver 
om de complete analyse te geven, maar als wit de loper neemt komt zwart in alle varianten 
gewonnen te staan. Aronian koos wijselijk voor 16.Ld3-e2, waarmee hij Anand enigszins 
verraste. Anand deed er echter nog een schepje bovenop: 16...,Pd7-e5!!! (zie rechter 
diagram)



Anand doet maar liefst twee stukken in de aanbieding! Terwijl intussen de toren op f8 ook 
nog gewoon vrolijk in staat. Weer komt zwart bij het nemen van één van de stukken er in 
alle varianten beter van af. Er valt een boek vol te schrijven met de analyse van deze stelling 
en wellicht zal dat ook nog gebeuren. Voor de liefhebbers verwijzen we naar de talloze 
analyses die er te vinden zijn op internet. Aronian weigerde de stukken van Anand te nemen, 
maar ook dat liep uiteindelijk niet goed af: 17.Lxg4,Lxd4+ 18.Kh1,Pxg4 19.Pxf8,f5! 
20.Pg6,Df6 21.h3,Dxg6 22.De2,Dh5 23.Dd3,Le3 en wit gaf op. 

Viswanathan Anand

Over 100 jaar zullen schaakliefhebbers deze partij nog steeds naspelen. Onder schakers is 
Wijk aan Zee, als het dat al niet was, op slag de bekendste plaats in Nederland. Er is deze 
week geschiedenis geschreven en u was erbij. Nou ja, in de buurt dan toch...


