
Carnaval of Noteboom?
Wat doet een Brabantse schaker met carnaval? Wel: carnaval vieren natuurlijk! Rond 
carnaval komt het heel goed uit dat de clubavond op donderdag is. De clubavond vlak voor 
en die vlak na carnaval kunnen dan gewoon doorgaan. Vorige week was het rapidschaak bij 
Eeuwig Schaak, wat in dit geval inhoudt dat ieder 2 partijtjes van 30 minuten per persoon 
per partij speelt, en deze week ontvangt Eeuwig Schaak RSG uit Roosendaal voor een 
vriendschappelijke sportieve ontmoeting. Daar tussenin is het carnaval en wordt er dus niet 
geschaakt, zou je zeggen...

Toch heeft een aantal schakers uit de regio met carnaval wel degelijk geschaakt en wel op 
het Noteboom toernooi in Leiden. Geen spelers van Eeuwig Schaak, maar wel diverse 
andere spelers uit de regio: Cees IJzermans, Ger IJzermans, Alik Tikranian, Eric van Loon, 
Jordy Schouten en Joris Kok, allen lid van De Pion uit Roosendaal. Verder hoort ook Bram 
van den Berg uit Tilburg tot de deelnemers, die meedoet aan het Districtskampioenschap, 
waar ook weer spelers van Eeuwig Schaak aan meedoen. Grote favoriet is Predrag Nikolic, 
een Bosnische grootmeester, die ook nog tweemaal Nederlands kampioen is geweest. 
Schakers doen namelijk niet zo moeilijk over nationaliteit. Als je een tijdje in Nederland 
woont ben voor de schaakgemeenschap gewoon Nederlander. Nikolic won het Noteboom 
toernooi overigens ook al in 1999, 2007 en 2008. En ook nu was zijn start weer uitstekend. 
In de tweede ronde bereikte hij na 30 zetten met zwart de volgende stelling tegen de Italiaan
Claudio Stirpe: 

Nikolic staat met zwart al finaal gewonnen, maar Stirpe maakt het met zijn volgende zet 
meteen nog een stuk erger: 31.Pe1-c2?,Lf5xc2 en wit kan het paard niet met de toren terug-
nemen. Stirpe gaf meteen op. Waarom wit geen Txc2 kan spelen? Kijkt u maar eens goed. 
Ook onervaren schakers zullen dit na even goed kijken beslist kunnen zien! 



Predrag Nikolic

De meest opmerkelijke prestatie in de eerste ronden van het Noteboom toernooi werd gele-
verd door Alik Tikranian uit Bergen op Zoom. Dit manneke nog maar 15 jaar begon met een
score van 3½ uit 4 en stond gewoon in de stand tussen meesters en grootmeesters. Daarna 
moest hij tegen Predrag Nikolic en dat was net een maatje te groot voor hem. Om te weten 
hoe het verder met hem gegaan is kunt u kijken op http://lsg-leiden.nl/noteboom-2014  of 
www.depion.nl. Eén ding is duidelijk: van Alik kunnen we nog grootse dingen verwachten! 

Alik Tikranian
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