
Schaken televisiesport nummer 1
Schaken als populaire televisiesport, dat komt voor sommigen wat ongeloofwaardig over. 
Maar het kan beslist. In Noorwegen is schaken hot, met name nadat Magnus Carlsen de 
wereldtitel heeft veroverd. Elk schaaktoernooi waar Magnus Carlsen aan meedoet wordt 
uitgebreid uitgezonden op televisie en er wordt gretig naar gekeken. De schaakborden zijn 
in Noorwegen niet meer aan te slepen, de schaakclubs groeien als paddenstoelen uit de 
grond en schaken op televisie scoort hoge kijkcijfers. Ook in Nederland zou zoiets best 
kunnen. Er zijn diverse mensen die een schaakpartij dusdanig van commentaar kunnen 
voorzien dat het voor iedereen leuk en interessant is om te volgen. De TV-bazen schatten de 
intelligentie van de gemiddelde Nederlander echter dusdanig laag in dat wij het moeten 
doen met het geschater van Geer en Goor en het hysterisch gegil van Patty Brard. Nee, dan 
kunnen ze nog beter een real life soap maken over Eeuwig Schaak. 

Deze weken richten de Noorse camera's zich op Saint Louis. In de buitenwijken wordt 
geknokt, maar in de binnenstad wordt daar geschaakt tussen 6 absolute wereldtoppers: 
Magnus Carlsen, Veselin Topalov, Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura, Levon Aronian en 
Maxime Vachier-Lagrave. Voor de technische ondersteuning voor de elektronische borden is
ook een Nederlander aanwezig: Lennart Ootes. Een paar jaar geleden deed in datzelfde 
Saint Louis een andere Nederlander hetzelfde: Ad Bruijns. Jawel: onze Ad Bruijns van 
Eeuwig Schaak! De Amerikaan/Italiaan Fabiano Caruana levert daar momenteel een 



wereldprestatie. Hij walst over iedereen heen, inclusief wereldkampioen Magnus Carlsen. 
Hij tovert de ene na de andere prachtige combinatie uit de mouwen. Hier een zeldzaam 
moment waarin hij de mooiste voortzetting even miste. Caruana had zwart tegen de 
Amerikaan Hikaru Nakamura in de volgende stelling: 

Caruana speelde 44...,f5xg4 en won de partij, maar er was een mooiere zet: 44...,Lf6-h4! Na
45.Lf2xh4 volgt 45...,Tc8-c3 en sneuvelt de witte dame. De zwarte loper niet slaan helpt wit
ook niet. 

En dan de oplossing van het schaakprobleem van vorige week. De witte pion promoveert, 
niet tot dame, maar tot paard! Dus: 1.d7-d8P en zwart kan vervolgens niet voorkomen dat 
wit op de volgende zet met 2.Pd8-f7 stikmat geeft. Zo is die ene pion van wit machtiger dat 
heel bord met stukken! 

Fabio Caruana deed tijdens het toernooi de ALS Ice Bucket Challenge


