
Het tijdperk Carlsen begint
Kunt u zich voorstellen dat twee schakers in een bomvol stadion door duizenden mensen 
worden toegejuicht? Kunt u zich voorstellen dat fans van een schaker de halve wereld 
overreizen en luid beginnen te juichen als hij op beslissende voorsprong komt? Kunt u zich 
voorstellen dat een nationaal televisiestation 100 uur zendtijd inruimt om het schaakmatch 
live te verslaan? Waarschijnlijk niet, maar het is allemaal gebeurd. Door de WK-titel van 
Anand was India (met een miljard inwoners!) al schaakgek geworden en nu Carlsen die titel 
heeft overgenomen is schaken in Noorwegen in één klap een nationale volkssport. Al eerder 
werd Magnus Carlsen uitgeroepen tot één van de meest sexy mannen van het land en al 
jaren poseert hij als het gezicht van een (Nederlands!) kledingmerk. Een schaker als sex-
symbool? Ja, het kan kennelijk. Carlsen is nog maar 22 jaar oud en zal vermoedelijk nog 
een heel tijdje de wereldkampioen blijven. Het tijdperk Carlsen is begonnen! 

Magnus Carlsen, schaakwereldkampioen en sex-symbool

Het beslissende moment kwam in de 9e partij. Anand stond al 2 punten achter en moest dus 
alles of niets spelen, met een zeer enerverende partij als gevolg. Na 27 zetten stond de 
volgende stelling op het bord: (Anand met wit) 



Beiden hadden de volgende variant bekeken: 28.Lf1,Dd1 29.Th4,Dh5 30.Pxh5,gxh5 
31.Txh5,Lf5 32.Lh3,Lg6 33.e6,Pxf6 34.gxf6,Dxf6 35.Te5,fxe6 36.De3. Anand zag in de 
stelling die hieruit ontstond te weinig winstkansen en probeerde het met 28.Pf1. Er ging een 
schok door de zaal en de hele schaakwereld, die de match massaal via internet volgde. 
Carlsen antwoordde 28...,De1 en de partij was over. Op 29.Th4 slaat Carlsen de toren met 
zijn dame en staat straal gewonnen. Een zeldzame blunder van Anand! 

Of de spelers van Eeuwig Schaak ook sex-symbolen zijn of ooit geweest zijn laten we even 
in het midden. Nieuwe wereldkampioen of niet, het clubleven gaat gewoon ongestoord 
verder. In de eerste ronde van de B-competitie vielen twee remises op te tekenen. Jan Rijkse
en Ad Bruijns schoven de hele stelling dicht en kwamen remise overeen met alle stukken en 
pionnen op het bord. Cees Buurman won tegen John van Helden een pion, maar het was in 
de betreffende stelling niet genoeg voor winst. Kees van Hogeloon strafte tegen Ger van 
Aalst een fout in de opening keihard af en won overtuigend. Cor won tegen Ben Seleski een 
paar pionnen en won eenvoudig het eindspel. Michiel Peeters voerde tegen Wim Soeters de 
druk op een zwakke pion net zolang op, tot deze sneuvelde en loodste één van zijn eigen 
pionnen vervolgens naar de overkant. Wim gaf op voor de pion tot dame promoveerde. 

Eerder al speelde het viertal van de Avondcompetitie in Breda tegen Baronie. Jan Rijkse en 
Michiel Peeters speelden remise, Ger van Aalst en Patrick Heijnen verloren van spelers met 
aanzienlijk hogere rating. Geen schande, dus. Het 3-1 verlies tegen deze sterke tegenstander 
was min of meer ingecalculeerd. Baronie heeft goede papieren om dit seizoen kampioen te 
worden. 

Chiel von Meijenfeldt (Baronie) 


