
2016 wordt mooi schaakjaar

Deze week gaat Eeuwig Schaak op bezoek bij RSG in Roosendaal voor een vriendschappe-
lijke ontmoeting met die vereniging. Jaarlijks gaan Eeuwig Schaak en RSG bij elkaar op 
bezoek voor een gezellige schaakontmoeting. RSG is al een paar keer naar Rucphen geko-
men en nu is het tijd voor een tegenbezoek. Buiten de normale activiteiten (interne compe-
titie, Avondcompetitie, rapidcompetitie) staat er ook nog een simultaan tegen Ad Bruijns op 
het programma (op 17 maart) en een feestelijke afsluiting van het seizoen op 19 mei. 
Genoeg om naar uit te zien, maar ook op topniveau belooft 2016 een jaar te worden om van 
te smullen. In maart strijden in het Kandidatentoernooi 8 spelers om het recht om Magnus 
Carlsen uit te dagen voor de wereldtitel en één van die kandidaten is een Nederlander: Anish
Giri. Anish Giri staat momenteel 3e op de wereldranglijst en het is lang geleden dat een Ne-
derlander zo hoog op die lijst heeft gestaan. De vorige die dat presteerde was Jan Timman, 
die in 1982 de nummer 2 van de wereld was. En het mooie is dat Anish Giri nog maar 21 is 
en dus nog een hele schaakcarrière voor zich heeft. 

Magnus Carlsen en Anish Giri: straks duellerend om de wereldtitel? 

2016 is ook het jaar dat het precies 100 jaar geleden is dat Paul Keres geboren is. Paul Keres
is een schaker uit Estland die vlak voor en na de Tweede Wereldoorlog één van de sterkste 
schakers van de wereld was. Het is eigenlijk merkwaardig dat hij nooit wereldkampioen 
geworden is. Het lukte hem slechts één keer om zich te kwalificeren voor een match om de 
wereldtitel en die werd toen afgeblazen, omdat de Tweede Wereldoorlog was uitgebroken. 
Wel deed hij mee aan een zeskamp om de wereldtitel in 1948, die georganiseerd werd om 



een opvolger aan te wijzen van Alexander Aljechin, die in de Tweede Wereldoorlog was 
omgekomen. Paul Keres werd in de zeskamp, waaraan ook de Nederlander Max Euwe 
meedeed, 3e. Michail Botwinnik won die zeskamp. 

Paul Keres

Ondanks het feit dat hij nooit wereldkampioen is geweest is Paul Keres door vele prachtige 
overwinningen toch uitgegroeid tot een legendarische schaker. Eén van zijn mooiste over-
winningen is zijn winstpartij met wit tegen Alexander Aljechin in 1937: 1.e2-e4,e7-e5 
2.Pg1-f3,Pb8-c6 3.Lf1-b5,a7-a6 4.Lb5-a4,d7-d6 5.c2-c4,Lc8-d7 6.Pb1-c3,g7-g6 7.d2-
d4,Lf8-g7 8.Lc1-e3,Pg8-f6 9.d4xe5,d6xe5 10.Le3-c5,Pf6-h5 11.Pc3-d5,Ph5-f4 
12.Pd5xf4,e5xf4 13.e4-e5,g6-g5 14.Dd1-d5,Lg7-f8 15.Lc5xf8,Th8xf8 16.O-O-O,Dd8-e7 
17.La4xc6,Ld7xc6 18.Dd5-d3,Lc6-d7 19.Pf3xg5,O-O-O 20.Pg5-f3,f7-f6 21.e5xf6,Tf8xf6 
22.Th1-e1,De7-b4

23.Dd3xd7+!!! 

Zwart gaf meteen op. Na 23...,Txd7 volgt 24.Te8+,Td8 25.Txd8 mat. 

Paul Keres overleed in 1975 op 59-jarige leeftijd aan een hartaanval. In 2000 werd hij in 
Estland uitgeroepen tot “sportman van de eeuw”. Dit jaar brengt Estland een speciaal 
muntstuk van 2 Euro uit met de beeltenis van Paul Keres om zijn 100e geboortejaar te 
herdenken. 


