
Goed optreden jeugd op Grand Prix
De jeugdspelers van Eeuwig Schaak hebben uitstekend partij gegeven op het eerste Grand 
Prix toernooi van dit seizoen. Bij Stap 1 werd Tim van Caam zeer verdienstelijk 3e, Rick 
Peters werd 4e en Yuan van Nijnatten werd 6e. Luuk Braspenning van De Pion was duide-
lijk de sterkste in deze groep en won bijna al zijn partijen. Yuan van Nijnatten was één van 
de twee spelers die Luuk Braspenning nog een halfje wist af te snoepen. 
Bij Stap 2 was Alexander Karapetov van De Schaakhoeve met overmacht de sterkste. Het 
gaat hard met dit schaaktalent, die nog geen jaar schaakt en pas nog meedeed met het Open 
Nederlands Rapid Kampioenschap voor de jeugd en daar 25e werd. Nog geen jaar schaken 
en dan al de nummer 25 van Nederland zijn in je leeftijdscategorie, dat belooft wat! De 
jeugd van Eeuwig Schaak liet zich hier ook niet onbetuigd: Aurélien Oggier scoorde 5 pun-
ten en werd daarmee 5e, Robin van der Linden scoorde 4 punten en Michelle van der 
Linden scoorde 3 punten. Michelle had zich vooraf voorgenomen wat rustiger te spelen en 
haar bedenktijd te nemen en dat was te merken. Ook zij wordt langzamerhand iemand om 
rekening mee te houden. Die mep je niet zomaar meer van het bord!

Michelle van der Linden

Het Districtskampioenschap Roosendaal is weer begonnen. De eerste ronde was niet erg 
spannend: er werden louter partijen gespeeld met spelers met onderling een ratingverschil 
van minstens 500 punten. Alle spelers met hogere rating wonnen, behalve in 2 partijen. Cees
IJzermans verloor verrassend van Thijs Matthijssen en William Gommers versloeg verras-
send Marc Naalden. De spelers van Eeuwig Schaak deden wat in de lijn van de verwachting 
lag: Ted van Eck won van Anthony Snijders, Johan Goorden won van Frans Jonkers, Kees 
van Hogeloon verloor van Pim Eerens en Patrick Heijnen verloor van Niek Oostvogels. 
Twee oude bekenden van Eeuwig Schaak deden verder nog mee: Ab Witkamp (een jaar 
geleden nog lid van Eeuwig Schaak) verloor van Dick Straathof en Pieter de Nijs (vele jaren
geleden lid van Eeuwig Schaak) verloor van René van den Broek. De tweede ronde (op 2 
december) zal ongetwijfeld een stuk interessanter worden. 

Intussen wordt in de Indiase stad Chennai gestreden om de werelditel tussen de Noor 
Magnus Carlsen en Viswanathan Anand, die zijn titel verdedigt en opgegroeid is in de stad 
Chennai. Hij speelt dus een thuiswedstrijd, maar heeft het niettemin bijzonder moeilijk 
tegen Carlsen, die niet voor niets de nummer 1 van de wereldranglijst is. Na 4 remises won 
Carlsen in de 5e partij met wit. In de 6e partij gebeurde het volgende. (zie diagram) 



Magnus Carlsen is hier met zwart aan zet. In een pionneneindspel gaat het er niet om wie de
meeste pionnen heeft, maar wie het eerst een pion aan de overkant krijgt. Carlsen beseft dat 
maar al te goed en offert zijn h-pion op om zijn f-pion de vrije doorgang te geven: 60...,h4-
h3 61.g2xh3,Tg3-g6 62.c3-c4,f4-f3 63.Ta4-a3+,Ke3-e2 64.b2-b4,f3-f2 65.Ta3-a2+,Ke2-f3 
66.Ta2-a3+,Kf3-f4 67.Ta3-a8,Tg6-g1 en wit gaf op. Anand kan de promotie van de f-pion 
niet meer voorkomen, tenzij hij er zijn toren voor geeft. 

Carlsen en Anand in actie


