
De Chinezen komen eraan

Er werd vorige week niet geschaakt bij Eeuwig Schaak, omdat de jaarlijkse algemene 
vergadering op het programma stond. Maar al schaakten de leden van Eeuwig Schaak dan 
zelf niet, ze waren wel met de schaaksport bezig, met name met het Tata toernooi, dat 
momenteel in Wijk aan Zee gespeeld wordt. Wat opvalt is dat er ook diverse Chinezen aan 
het toernooi meedoen. In de sterkste groep, de Masters groep, zijn dat Ding Liren en Hou 
Yifan. De laatste is in de sterkste groep de enige dame in het gezelschap en is momenteel 
ook wereldkampioene bij de dames. De meest opvallende Chinees speelt echter in de 
Challengers groep: de nog maar 15-jarige Wei Yi. De winnaar van de Challengers mag 
volgend jaar in de hoogste groep spelen en op dit moment van schrijven staat Wei Yi samen 
met de Tsjech David Navara bovenaan, dus misschien zien we Wei Yi volgend jaar op Tata 
wel tussen de absolute wereldtoppers spelen. En daar zou hij nog wel eens voor een verras-
sing kunnen zorgen! 

Wei Yi

Om een demonstratie te geven van het talent van Wei Yi hier een partij die in in 2012 
speelde (toen hij nog maar 13 jaar oud was) tegen de Oekraïense grootmeester Sergei 
Fedortsjoek. Wei Yi had wit.



1.e4,e5 2.Pf3,Pc6 3.Pc3,Pf6 4.Lb5,Ld6 5.d3,a6 6.La4,0-0 7.Lg5,h6 8.Lh4,b5 9.Lb3,Le7 
10.a4,Tb8 11.h3,d6 12.axb5,axb5 13.Lxf6,Lxf6 14.Pd5,g6 15.0-0,Lg7 16.Dd2,Kh7 
17.c3,Lb7 18.d4,exd4 19.cxd4,Pe7 20.Tac1.c6 21.Pxe7,Dxe7 22.Db4,Tfe8 23.Tfe1,Lf8 
24.e5,Dd7 25.Dd2,Tbd8 26.Df4,d5 27.Lc2,Ta8 28.h4,Kg8 29.h5,g5

 
30.Pxg5!!,hxg5 31.Dxg5+,Kh8 32.Te3,De6 33.h6,Lxh6 34.Dh4,Kg7 35.Tg3+,Kf8 
36.Lf5,Lxc1 37.Lxe6,Txe6 38.f4,c5 39.f5,Th6 40.Dg4,cxd4 41.Dxd4,Ta1 42.Dc5+,Ke8 
43.Tg8+,Kd7 44.e6+  en zwart gaf op. 

En dan te bedenken dat naast Ding Liren, Hou Yifan en Wei Yi nog een hele horde Chinezen
klaar staat om de schaakwereldtop te bestormen. Zo won Yu Yangyi onlangs in één toernooi 
van zowel Vladimir Kramnik als Anish Giri. Het moge duidelijk zijn: de Chinezen komen 
eraan! 

En ook in China geldt: jong geleerd is oud gedaan!


