
Eeuwig Schaak verslaat Schaakhoeve
Eeuwig Schaak heeft in de Avondcompetitie een mooie overwinning geboekt. Schaakhoeve 
uit Hoeven werd overtuigend verslagen met 3-1. De schaakvereniging uit Rucphen kwam al 
snel in de wedstrijd op een 1-0 voorsprong door vlotte winst van Michiel Peeters. Zijn 
tegenstander, Casper van Maanen ging in de volgende stelling in de fout: 

Casper van Maanen dacht hier met wit een pion te kunnen winnen en speelde 17.Dc3xc5. 
Die pion was echter zwaar “giftig”. Michiel won met 17...,Dd8-g5+ het paard op e5. Niet 
veel zetten later legde zijn tegenstander zich bij het onvermijdelijke neer en gaf op. 
Jan Rijkse en Kees van Hogeloon wisten met remises tegen respectievelijk Martin Snoep en 
Mees Willemsen de voorsprong te consolideren en met spanning gingen de blikken naar het 
bord van Patrick Heijnen, die speelde tegen Dick Vermaesen. Daar stond even daarvoor nog 
veel op het bord en de partij leek nog alle kanten uit te kunnen, maar tot ieders verrassing 
was de partij in één klap afgelopen. Patrick won een stuk en daarna was de partij razendsnel 
uit, in Patricks voordeel. 

Patrick Heijnen



Binnenkort komt er weer een schaakfestijn om van te smullen aan. Na de WK-match, het 
wereldkampioenschap voor landenteams (waar Rusland won en Nederland 6e werd) staat 
van 10 tot 28 januari 2014 het jaarlijkse Tata Steel Chess toernooi weer op het programma. 
Op dit moment het misschien wel meest prestigieuze schaaktoernooi ter wereld! Het toer-
nooi wordt gespeeld in Wijk aan Zee, maar wijkt op 15 januari uit naar het Rijksmuseum in 
Amsterdam en op 23 januari naar de High Tech Campus van de TU in Eindhoven. Het is 
voor het eerst in de geschiedenis dat dit toernooi op verschillende lokaties wordt gespeeld. 
Deelnemers in de hoogste groep zijn Levon Aronian, Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana, 
Boris Gelfand, Sergei Karjakin, Leinier Dominguez, Arkadij Naiditsch, Anish Giri, Wesley 
So, Pentala Harikrishna, Richard Rapport en Loek van Wely. In de B-groep spelen o.a. Jan 
Timman en de Nederlands kampioen Dimitri Reinderman. Naast bijna de complete wereld-
top spelen in diverse neventoernooien nog talloze schaakliefhebbers, waaronder verschillen-
de West-Brabantse schakers. De belangstelling hiervoor is zo massaal dat jaarlijks kort na de
aanvang van de inschrijving alle plaatsen al volgeboekt zitten. Zonder limiet aan het aantal 
deelnemers zouden enkele duizenden meedoen aan dit toernooi. Het geeft aan dat er ruimte 
is voor meer van dit soort grote schaaktoernooien, bijvoorbeeld in het zuiden van het land. 
Het LBV-toernooi in Roosendaal, georganiseerd door De Pion, zou kunnen uitgroeien tot 
zo'n groot toernooi; de voorgaande editie waren al een behoorlijk groot succes. 
Een slimme manager van een bedrijf dat nog wel wat publicieit kan gebruiken zou niet aar-
zelen zich aan te bieden als sponsor van dit toernooi. Helaas is het toernooi, door gebrek aan
dit soort slimme managers, in 2013 niet door kunnen gaan, maar bij De Pion staan ze te po-
pelen om het toernooi in 2014 weer te organiseren. Nu nog een groot of middelgroot bedrijf 
dat het balletje binnenkopt en zijn naam er aan wil verbinden...

Impressie van het Tata Steel Chess toernooi. 
 


