
Nagenieten van Tata
De wielerliefhebbers zitten elk jaar aan de buis gekluisterd tijdens de Tour de France, de 
tennisliefhebbers kijken elk jaar reikhalzend uit naar Wimbledon en voor de schaakliefheb-
bers is het jaarlijks hoogtepunt van het jaar: het Tata-toernooi in Wijk aan Zee! Dit toernooi 
is juist achter de rug en ook de leden van Eeuwig Schaak hebben dit toernooi op de voet 
gevolgd, de één wat intensiever dan de ander. Het Tata-toernooi moest het dit jaar stellen 
zonder Magnus Carlsen en Viswanathan Anand, normaal gesproken elk jaar van de partij, 
die er juist een slopende WK-match op hebben zitten. Maar er bleef nog genoeg over om 
van te smullen. De Armeniër Levon Aronian en de Italiaan Fabiano Caruana bijvoorbeeld, 
misschien wel de twee belangrijkste kanshebbers om de nieuwe uitdager van Magnus Carl-
sen te worden. Maar vlak ook het Nederlandse supertalent Anish Giri niet uit. We weten 
inmiddels hoe het afgelopen is: Levon Aronian won het toernooi, gevolgd door onze eigen 
Anish Giri op een voortreffelijke 2e plaats en verder een bijzonder goed optreden van Loek 
van Wely en Jan Timman. En we hebben er weer een grootmeester bij: Benjamin Bok 
haalde tijdens het toernooi zijn derde grootmeesterresultaat en is verzekerd van de groot-
meestertitel. Nederland telt nu in totaal 30 schaakgrootmeesters, een flink aantal voor zo'n 
klein landje. 

Eén ronde van het toernooi werd gespeeld in het Amsterdamse Rijksmuseum

Zoals al gezegd won Levon Aronian het toernooi. In de laatste ronde, toen de eindwinst voor
hem al binnen was, kreeg hij nog wel een psychologische tik te verwerken. Hij verloor met 
wit van de Nederlander Loek van Wely, die hem in de afgebeelde stelling een flinke loer 
draaide.



Loek van Wely speelde hier 38...,Lg7-d4+!!! Deze zet wint op slag. Als Aronian de loper 
met de dame slaat, staat hij zoveel materiaal achter dat hij het wel kan schudden. Maar als 
hij met de pion slaat is het mat in 3: 39.c3xd4,Dg6-b1+ 40.Lh4-e1,Te6xe1+ 
41.Pf3xe1,Db1xe1 mat. En als Aronian met het paard terugslaat gaat het nog sneller: 
39.Pf3xd4,Dg6-b1+ 40.Lh4-e1,Te6-e1 mat. 

Loek van Wely

Partijen op het Tata-toernooi kunnen lokale schakers inspireren. Zo verloor Kees van 
Hogeloon  nog twee weken geleden van Henk Alberts van De Pion, die hetzelfde systeem 
speelde als Viswanathan Anand in zijn partij met zwart tegen Levon Aronian op het Tata-
toernooi van 2013. Zijn illustere voorbeelden gaven Henk Alberts vleugels en hij speelde 
een majestueuze partij. 
Maar een bezoek aan Wijk aan Zee is vooral hartverwarmend voor een schaker. Tijdens het 
Tata-toernooi staat het hele dorp in het teken van de schaaksport en begeef je je tussen 
talloze schaakliefhebbers. Buiten de topgrootmeesters zijn  honderden en honderden 
schakers actief op allerlei neventoernooien en als schaker weet je dan weer: schaken leeft 
nog steeds in Nederland! Ondanks het feit dat de media het schaken hardnekkig doodzwij-
gen, omdat ze het onterechte vooroordeel koesteren dat schaken niet interessant zou zijn. 
Maar iedere schaker weet: elke schaakpartij is vele malen interessanter, spannender en 
amusanter dan bagger die doorgaans op de inmiddels ontelbare TV-zenders over ons wordt 
uitgestort! 


