
Garri Kasparov is terug!

Het nieuws bij Eeuwig Schaak is dat er weer geschaakt wordt. De senioren beginnen op 
donderdag 24 augustus met een open avond. De jeugd begint op dinsdagmiddag 5 septem-
ber met een open avond. De senioren spelen van 20.00 uur, de jeugd van 15.30 – 17.00 uur, 
in beide gevallen in 't Trefpunt in Rucphen. In beide gevallen geldt dat al wie geïnteresseerd
is geheel vrijblijvend binnen kan lopen om te kijken of, beter nog, een potje mee te schaken.
De internationale schaakwereld zal daar niet wakker van liggen. Daar is ander groot nieuws 
te melden. Garri Kasparov, de grote kampioen van de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw, is
terug in de schaakarena! Hij deed mee in het Amerikaanse Saint Louis, waar een rapid- en 
blitztoernooi werd gehouden. 

Kasparov in actie in St. Louis

In het rapidtoernooi was hij nog niet zo op dreef, maar in het blitztoernooi deed hij het be-
hoorlijk goed. Hij wist geen van beide toernooien te winnen, de echte oude Kasparov is dus 
nog niet helemaal terug. Kasparov is inmiddels 54 jaar en of hij er in zal slagen op zijn ni-
veau van 20 jaar geleden terug te komen is nog maar de vraag. Het is ook nog maar de vraag
of hij weer serieus gaat meedoen of alleen hier en daar een lucratief toernooitje meepakt. We
hopen op het eerste, het tweede is waarschijnlijker. Kasparov woont tegenwoordig in New 
York en heeft sinds enkele jaren de Kroatische nationaliteit. Schakers, vooral degenen die 
uit de voormalige Sovjet-Unie afkomstig zijn, wisselen net zo makkelijk van nationaliteit als
babies van luiers, dus dat maakt het soms lastig te volgen. Hoe dan ook: Kasparov boekte in 
Saint Louis wel een paar fraaie overwinningen. Zo won de uit Azerbeidzjan afkomstige Rus 
Kasparov, die tegenwoordig Kroaat is, maar in de Verenigde Staten woont, op fraaie wijze 



van de Amerikaan/Italiaan Fabiano Caruana. De beslissende klap deelde hij uit op de 58e 
zet. (Kasparov had zwart)

Kasparov speelde hier 58...,Pd5-e3+, wat onmiddellijk stukwinst oplevert. En zo'n voordeel 
geef je niet meer weg als je Kasparov bent, ook niet in een snelschaakpotje. 

Het zou mooi zijn als Kasparov zijn oude niveau weer hervindt en in het strijdperk treedt 
met Magnus Carlsen. Wie weet woont de opvolger van wereldkampioenen als Kasparov en 
Carlsen wel in de buurt van Rucphen. En denkt die toekomstige opvolger nu op dit moment:
“Kom, laat ik bij Eeuwig Schaak ook eens een potje gaan schaken.” 

De nieuwe schaakwereldkampioen in actie? 


