Wat gaat 2018 ons brengen?
Een nieuw jaar staat voor de deur en op schaakgebied belooft het een mooi jaar te worden.
Ongetwijfeld met vele leuke en interessante partijen, waarover bij sommige ervan nog jaren
zal worden nagesproken. Bij Eeuwig Schaak kunnen we daarnaast ook uitkijken naar spannende wedstrijden in de Avondcompetitie, de jaarlijkse schaakontmoeting met RSG en de
jaarlijkse simultaan met een bijzondere simultaangever, maar daarover later meer.

Op topschaakniveau staat ons ook heel wat aangenaams te wachten. Zo barst de strijd om
het wereldkampioenschap weer in volle hevigheid los, met in maart het kandidatentoernooi
in Berlijn en in het najaar de WK-tweekamp in Londen. En natuurlijk begint het jaar met het
Tata Steel toernooi in Wijk aan Zee. Zo ongeveer de hele wereldtop is daar vertegenwoordigd, met in de Masters-groep de Nederlander Anish Giri. Voor hem was 2017 bepaald geen
goed jaar, maar hopelijk keert in 2018 het tij voor hem en kan hij zijn plek weer heroveren
in de absolute wereldtop. Eerlijk gezegd rekenen wij als Nederlanders daar wel een beetje
op. In de Challengers-groep van het Tata Steel toernooi een bijzonderheidje: daar zullen
twee broers actief zijn: Jorden en Lucas van Foreest. Twee hele grote talenten, die hopelijk
naast Anish Giri zich over enkele jaren met de wereldtop gaan meten. Jorden is in ieder geval al Nederlands kampioen en dat op nog maar 18-jarige leeftijd. De afgelopen jaren zagen
we al mooie dingen van Jorden, bijvoorbeeld in een partij uit 2014 tegen Lars Vereggen.

Jorden (met wit) speelde hier 45.e4-e5! en breekt daar mee de diagonaal a3-h8 open. Na
45...,dxe5 volgt 46.Lc5! met torenwinst, maar ook als zwart niet slaat op e5 heeft hij een
probleem. In de partij volgde 45...,Ta3-b3 46.e5xd6+,Td7xd6 (enige manier om schaak op te
heffen) 47.Ld4-c5,Ke7-f6 48.Tg7xf7+ en zwart gaf op, want na 48...,Le6xf7 49.Lc5xd6
blijft wit een stuk voor en is er voor zwart geen eer meer te behalen.

Jorden van Foreest
Het Tata Steel toernooi wordt gespeeld van 12 t/m 28 januari in Wijk aan Zee, met een uitstapje naar Groningen en een uitstapje naar Hilversum. Een eind reizen, maar beslist de
moeite waard om daar een keer te gaan kijken. Door de vaak zeer onderhoudende uitleg van
de live commentators wordt het live volgen van schaakpartijen een enerverende belevenis,
hoe vreemd dat voor niet-schakers ook mag klinken. En wie niet zo ver wil reizen kan ook
een kijkje komen nemen op de clubavond van Eeuwig Schaak op donderdag in 't Trefpunt in
Rucphen. Al zijn de schaakpartijen daar wel van iets minder hoog niveau, maar vaak zeker
ook zeer amusant!

