
Tot ziens in september!

Het schaakseizoen 2015-2016 zit er nu echt op. Het laatste graantje wat kon worden 
meegepikt was het snelschaakkampioenschap na afloop van het Districtskampioenschap 
Roosendaal in De Veestallen in Roosendaal. Alik Tikranian greep daar de winst, beste speler
van Eeuwig Schaak was Ted van Eck, die 7e werd met een score van 4½ uit 7. De zomer-
stop van maar liefst 3 maanden is nu begonnen. Het nieuwe seizoen begint bij Eeuwig 
Schaak voor de senioren op 1 september en voor de jeugd op 6 september. Dat betekent voor
de schakers nu of even afkicken van het schaken, of schaken op internet, of meedoen met 
één of meer van de diverse zomertoernooien in binnen- en buitenland. Je kunt zelfs in 
Frankrijk gaan kamperen op een speciale schaakcamping, waar je elke dag kunt schaken. Of
dat goed voor je huwelijk is, als je het hele jaar door al schaakt en in de vakantie ook nog 
eens elke dag gaat schaken, is een tweede. Maar voor fanatieke schaakfamilies, waar het 
hele gezin verzot is op schaken, is het wellicht een idee. Voor wie geïnteresseerd is: de 
camping heet “La Rochade” in Naujac-sur-Mer in de Medoc. Regelmatig is er een toernooi, 
waarbij de winnaar zijn of haar gewicht in wijn wint. Mocht dat toernooi ooit gewonnen 
worden door de Belg Luc Winants, dan is de camping vermoedelijk in één klap failliet...

Luc Winants

Terwijl Europa zich binnenkort stort op het EK voetbal, hebben de schakers hun EK (indivi-
dueel) al achter de rug. Terwijl bij het EK voetbal alle gerenommeerde voetballanden mee-
doen, nou ja, op één na dan, ontbreken bij het EK schaken de echte wereldtoppers en is het 
EK een prooi voor de B-garnituur. De Europese titel ging dit keer naar Kalmukkië. Ernesto 
Inarkiev, de enige Kalmukkische grootmeester, won de titel. Eerder al werd Inarkiev jeugd-
kampioen t/m 16 jaar van Azië. Daarna ruilde hij zijn geboorteland Kirgizië in voor Kal-
mukkië (een deelstaat van Rusland) en werd hij ook nog eens jeugdkampioen t/m 16 jaar 
van Europa. Schakers uit de voormalige Sovjet-Unie wisselen net zo makkelijk van nationa-
liteit als van ondergoed. Inarkievs mooiste overwinning is wellicht die op Murtas Kazjga-
lejev uit Kazachstan in 2008. 



Zie hoe Inarkiev zowat zijn hele hebben en houwen weggeeft om vervolgens in een  
gewonnen te komen staan. 

Inarkiev was hier met wit aan zet en vervolgde met 41.Db4xe7+!,Kf8xe7 42.Td3-d7+,Ke7-
f8 43.Td1-h1,Dh5xh1 44.Td7-f7+,Kf8-g8 45.Tf7-e7+,Kg8-h8 46.Te7xe8+,Kh8-g7 47.Te8-
g8+,Kg7-h7 48.Tg8-h8+,Kh7xh8 49.c7-c8D+,Kh8-g7 50.Dc8-g8+ en zwart geeft op. Na 
51...,Kh6 52.Dh8+ verliest hij zijn dame. 

Ernesto Inarkiev, met op zijn pols een afbeelding van Ernesto “Che” Guevara, naar wie hij
is vernoemd

 


