
Schaken tegen elkaar... of mèt elkaar

Schaken is een sport, waarbij één persoon het opneemt tegen één tegenstander. Een puur 
individuele sport dus. Toch kan schaken ook in teamverband beoefend worden. Een beetje 
gekunsteld, dat wel, want een schaakpartij blijft een strijd tussen één witspeler en één 
zwartspeler. In een teamwedstrijd zitten 4, 8 of 10 spelers op een rijtje te spelen tegen 
hetzelfde aantal spelers van een andere vereniging en worden de resultaten bij elkaar 
opgeteld. Dat geeft toch iets extra's. Je speelt een partij dan niet alleen maar voor jezelf, 
maar voor het team. En de beslissingen op het schaakbord kunnen soms afhangen van de 
stand in de wedstrijd. Als het team achterstaat, speel je alles of niets om de winst te force-
ren; als het team voorstaat speel je meer op zeker, omdat remise dan al een gunstig resultaat 
is. Voor veel spelers zijn de teamwedstrijden de hoogtepunten van het schaakseizoen. 
Eeuwig Schaak speelt deze week haar eerste teamwedstrijd, tegen een team van schaak-
vereniging De Baronie uit Breda. In dat geval is het 4 tegen 4. Zal Eeuwig Schaak dit 
seizoen in de top kunnen meedraaien of wordt het een gevecht in de achterhoede? De ver-
wachting is dat het, net als in vorige seizoenen, weer stuk voor stuk spannende wedstrijden 
zullen worden, waarbij de teams elkaar weinig in sterkte ontlopen en de afloop dus vooraf 
moeilijk te voorspellen is. 

Op dit moment wordt in Siberië, in de stad Khanty-Mansiysk, het WK jeugdschaak gehou-
den. Jonge Nederlandse topschaaktalenten hebben vandaag de dag iets opvallend met elkaar 
gemeen. Ze hebben hun roots in de Kaukasus of ze trouwen met iemand uit de Kaukasus. 
Een uitzondering is tot nu toe Jorden van Foreest, maar die is nog jong en zal later ongetwij-
feld ook nog een schaakster uit Georgië, Armenië of Azerbeidzjan tegenkomen waar hij 
verliefd op wordt. Op het WK jeugd spelen namens Nederland Robby Kevlishvili, Anna-
Maja Kazarian en Marijn den Hartog. De verrichtingen van de Nederlandse schaaktalenten 
zijn te volgen op www.schaaksite.nl en http://schaakuitzendingen.blogspot.nl. Op laatstge-
noemde site is een uiterst amusant verslag van de wedstrijddagen te vinden, met op de ach-
tergrond de “Ad-Bruijns-smiley”. Ad Bruijns heeft namelijk nog meegeholpen de blog op te
zetten. Sommige jeugdschakers hebben zelfs nog aan toernooien meegedaan in een T-shirt 

http://www.schaaksite.nl/
http://schaakuitzendingen.blogspot.nl/


met Ad Bruijns beeltenis. Hoe een lid van Eeuwig Schaak wereldberoemd kan worden...

Anna-Maja Kazarian begon het WK met een score van 4 uit 4. Haar eerste partij, tegen de 
Poolse Wiktoria Cieslak, kende een spectaculair slot. Anna-Maja had het in de partij niet 
makkelijk, maar wist met de volgende stelling wel raad. 

Anna-Maja (met zwart) geeft mat in 4: 46...,Pc5-e4+ 47.Kg3-f3,Ta2-f2+ 48.Kf3-e3,f5-f4+ 
49.Ke3-d3,Tf2-d2#. Dat meisje komt er wel! 

Anna-Maja Kazarian


