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RondomStaalNUMMER 32
3 januari 2016 RondomStaal is een uitgave van Tata Steel in IJmuiden en heeft als doel het informeren van omwonenden, bedrijven en overheden over ontwikkelingen en milieuzaken. 

IN DIT NUMMER

Dorp is er klaar  
voor: u komt  
toch ook?
Wijk aan Zee maakt zich op voor het 
Tata Steel Chess Tournament 2016. 

4 - 5

Wie is magnus  
eigenlijk?
Wereldkampioen onder de loep. 

6

RondomStaal verschijnt zes keer per 
jaar en wordt huis aan huis verspreid 
in Beverwijk, Driehuis, Heemskerk,  
IJmuiden, Santpoort-Noord, Sant-
poort-Zuid, Velsen-Noord, Velsen-
Zuid, Velserbroek en Wijk aan Zee.

Het grootste schaaktoernooi ter 
wereld staat weer voor de deur. 
Van 15 tot en met 31 januari kleurt 
heel Wijk aan Zee blauw tijdens het 
Tata Steel Chess Tournament 2016. 
Van jong tot oud, van amateurs tot 
schaakgrootmeesters. Twee weken 
lang draait het in Wijk aan Zee voor 
veel mensen slechts om één ding: het 
analytische bordspel met de Koning  
en de Koningin in de hoofdrollen. 

Het schaakevenement opent op 
vrijdag 15 januari en beleeft daarmee 
zijn 78e editie. Tata Steel sponsort en 
organiseert dit sportevenement al vanaf 
het prille begin. In de loop der jaren is het 
toernooi uitgegroeid tot een internatio-
naal evenement waar de beste schakers 
ter wereld tegen elkaar strijden. Zo zal 
tijdens de aankomende editie zowel de 
nummer 1 van de wereld bij de man-
nen als de nummer 1 van de wereld bij 
de vrouwen meedoen aan het Masters 
toernooi. Maar het draait niet alleen om 
hen. Er zal tijdens het toernooi op alle 
niveaus worden geschaakt op meerdere 
plekken in Wijk aan Zee. Denk aan school-
teams, amateurs, (oud-) parlementariërs 
en andere prominenten. Bovendien is er 
tal van activiteiten georganiseerd in het 
dorp die ook voor niet-schaakliefhebbers 
de moeite van het bezoeken waard zijn 
zoals de Koninginnenmarkt; een gezellige 
markt met muziekacts, leuke kraampjes 
en lekker eten en drinken. In veel  
horecagelegenheden in het dorp kunnen 
de schaakpartijen van grootmeesters  
via een live-verbinding op een groot 
scherm worden gevolgd. Kortom:  
Tata Steel Chess is coming to town! 

toernooi komt er aan 

TwEE wEkEN laNg 
schaakfEEsT  
IN wIjk aaN ZEE

Wereldkampioen Magnus Carlsen uit Noorwegen (links) en de Nederlander Anish Giri vorig jaar bij de opening van de eerste ronde van het 
schaaktoernooi in De Moriaan in Wijk aan Zee. Beide topspelers zijn ook dit jaar van de partij

Dit is een speciale 
schaakeditie van 
de RondomStaal. 
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Het zal deze 78e editie wederom een spannende strijd der titanen worden. In de Tata Steel Masters, 
de hoogstspelende groep, zal de wereldtop acte de présence geven. Uiteraard hoort Magnus 
Carlsen daar bij. Hij is regerend wereldkampioen en won het toernooi vorig jaar nog. Ook de 
nummer 1 bij de vrouwen, Hou Yifan, is er bij. Zij is de enige vrouw bij de Tata Steel Masters. 

Wereldtop aanwezig op schaaktoernooi

Donderdag 14 januari ■  Loting van Tata Steel Challengers

Vrijdag 15 januari ■  Officiële opening + loting van Tata Steel Masters
■  Finale Nederlands Kampioenschap Middelbare scholen
■  Toernooi IJmond Cup
■  1e Ronde Weekendvierkampentoernooi  

Zaterdag 16 januari ■  1e Ronde Masters / Challengers 
■  2e Ronde Weekendvierkampentoernooi  
■  Toernooi IJmond Cup 
■  Nederlands Kampioenschap voor (ex) parlementariërs 
■  Toernooi Provincie Noord-Holland 

Zondag 17 januari ■  2e Ronde Masters / Challengers
■  3e Ronde Weekendvierkampentoernooi  
■  Nederlands Kampioenschap voor (ex) parlementariërs 
■  Toernooi Provincie Noord-Holland

Maandag 18 januari ■  3e Ronde Masters / Challengers
■  1e Ronde Dagvierkampentoernooi

Dinsdag 19 januari ■  4e Ronde Masters / Challengers
■  2e Ronde Dagvierkampentoernooi

Woensdag 20 januari ■  5e Ronde Challengers
■  Vrije dag Masters 
■  3e Ronde Dagvierkampentoernooi 
■  Heliomare simultaan
■  Basisschool simultaan

Donderdag 21 januari ■  5e Ronde Masters in Science Center NEMO in Amsterdam
■  Vrije dag Tata Steel Challengers
■  Nederlands Kampioenschap voor journalisten

Vrijdag 22 januari ■  6e Ronde Masters / Challengers
■  Nederlands Kampioenschap voor journalisten 
■  1e Ronde Tienkampentoernooi 

Zaterdag 23 januari ■  7e Ronde Masters / Challengers
■  Nederlands Kampioenschap voor journalisten
■  2e Ronde Tienkampentoernooi 
■  Wedstrijd Ströbeck-Wijk aan Zee

Zondag 24 januari ■  8e Ronde Masters / Challengers
■  Nederlands Kampioenschap voor journalisten
■  3e Ronde Tienkampentoernooi 
■  Wedstrijd Ströbeck-Wijk aan Zee

Speel- en evenementenSchema
Maandag 25 januari ■  Vrije dag Masters / Challengers

■  4e Ronde Tienkampentoernooi 

Dinsdag 26 januari ■  9e Ronde Masters / Challengers
■  5e Ronde Tienkampentoernooi 

Woensdag 27 januari ■  10e Ronde Masters in het Spoorwegmuseum in Utrecht
■  10e Ronde Challengers in De Moriaan in Wijk aan Zee
■  6e Ronde Tienkampentoernooi 

Donderdag 28 januari ■  Vrije dag

Vrijdag 29 januari ■  11e Ronde Masters / Challengers
■  7e Ronde Tienkampentoernooi 

Zaterdag 30 januari ■  12e Ronde Masters / Challengers
■  8e Ronde Tienkampentoernooi 

Zondag 31 januari ■  13e Ronde Masters / Challengers 
■  9e Ronde Tienkampentoernooi  
■  Officiële sluiting toernooi: prijsuitreiking

Alle schaakrondes in Wijk aan Zee starten om 13.30 uur. De laatste ronde voor alle groepen start om 12.00 uur. 
De rondes in Amsterdam (21 januari) en in Utrecht (27 januari) starten om 14.00 uur.

Dit zijn de Masters 
Naam Titel  Land Geboortejaar FIDE rating  FIFE World Ranking
Magnus Carlsen GM Noorwegen 1990 2834 1
Fabiano Caruana GM VS 1992 2787 7
Anish Giri GM Nederland 1994 2784 8
Ding Liren GM China 1992 2776 9
Wesley So GM VS 1993 2775 10
Sergey Karjakin GM Rusland 1990 2766 12
Pavel Elijanov GM Oekraïne  1983 2763 13
Shakhryar Mamedyarov GM Azerbeidzjan 1985 2748 16
Evgeny Tomashevsky GM Rusland 1987 2744 18
Michael Adams GM Engeland 1971 2737 20
David Navara GM Tsjechië 1985 2730 26
Wei Yi GM China 1999 2730 27
Hou Yifan GM China 1994 2683 59
Loek van Wely GM Nederland 1972 2636 132

FIDE ratings op 1 december 2015 - GM = internationaal Grootmeester 

Met een gemiddelde rating van 2750 is het 
spelersveld ook dit jaar weer sterk bezet. Maar 
liefst 12 spelers uit de top 30 van beste spelers 
in de wereld zijn er bij in Wijk aan Zee. 

Niet alleen de lange historie en locatie 
maken het Tata Steel Chess Tournament uniek. 
Het is ook het zwaarste schaaktoernooi ter 
wereld. Er is geen ander toernooi waarin de 
deelnemers 13 ronden moeten spelen, een 
ware uitputtingsslag. Andere schaaktoernooien 
kennen doorgaans 9 ronden.

De internationale belangstelling voor het 
Tata Steel Chess Tournament 2016 is groot. De 
deelnemers aan de 78e editie van het toernooi 
(grootmeesters en amateurs) zijn afkomstig 
uit 40 verschillende landen, van Australië tot 
El Salvador, Zuid-Korea en Zweden. Vanuit de 
hele wereld zijn de ogen van schaakliefhebbers 
in januari weer gericht op Wijk aan Zee. Naast 
de 28 professionele schakers in de Tata Steel 
Masters en de Tata Steel Challengers zullen 
zo’n 2.000 amateurs in Wijk aan Zee voor de 
overwinning gaan. 
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Dit zijn de Challengers 
Naam Titel  Land  Geboren in  FIDE rating 
Liviu-Dieter Nisipeanu  GM Duitsland 1976 2675
Adhiban Baskaran GM India 1992 2669
Eltaj Safarli GM Azerbeidzjan 1992 2653
Alexey Dreev GM Rusland 1969 2644
Erwin l’Ami GM Nederland 1985 2628
Benjamin Bok GM Nederland 1995 2594
Ju Wenjun GM China 1991 2543
Jorden van Foreest GM Nederland 1999 2547
IM Miguoel Admiraal IM Nederland 1994 2438
Anne Haast WGM Nederland 1993 2390
Samuel Sevian GM VS 2000 2578
Mikhail Antipov GM Rusland 1997 2569
Nijat Abasov GM Azerbeidzjan 1995 2556
IM Nino Batiashvili IM Georgië 1987 2498

GM = Grootmeester, IM = Internationaal meester, WGM = Vrouwen grootmeester 

Vol trots presenteren wij u de  
nieuwste editie van het Tata Steel 
Chess Tournament.

Ook dit jaar hebben we weer een 
prachtige line-up van de aller-
grootste spelers uit de schaakwereld. 
Daarnaast zal de schaakkaravaan 
zich twee keer verplaatsen van 
hoofdlocatie Wijk aan Zee naar twee 
prestigieuze locaties in Utrecht en 
Amsterdam. Hierdoor krijgt het 
toernooi en daarmee de sport een 
nog groter podium. 

Wij zijn zeer verheugd dat ook 
dit jaar wereldkampioen Magnus 
Carlsen bij ons zal zijn. Het wordt zijn 
12e toernooi in Wijk aan Zee, samen 
met 11 andere grootmeesters die 
zich in de top 30 van beste spelers 
bevinden. Alle ogen zijn dit jaar op 
Carlsen gevestigd die zal proberen 
het record van Viswanathan Anand 
te evenaren door vijf keer het  
toernooi op zijn naam te schrijven.  

Onze inzet voor de toekomstige 
generatie schaakspelers is ook dit 
jaar weer groot met een selectie aan 
evenementen voor jongeren. De 
hoogstgeplaatste spelers uit de Tata 
Steel Masters zijn allemaal geboren 
in 1990 of later, terwijl ook de Tata 
Steel Challengers een platform is 
voor de toekomstige generatie die 
schaakt op het allerhoogste niveau. 

Ik zou graag de sponsors, partners 
en vrienden van het toernooi willen 
bedanken voor hun continue steun. 
In het bijzonder bedank ik Tata 
Steel die nog altijd de belangrijkste 
sponsor en organisator is van het 
toernooi. Als bedrijf dat voortdurend 
streeft naar innovatie en strategisch 
denken dat van toepassing kan zijn 
op de complexe behoeften van zijn 
klanten, heeft Tata Steel veel gemeen 
met de wereld van het schaken. 

En, of u dit jaar nu toeschouwer 
bent in Wijk aan Zee of in een van de 
twee Chess On Tour-speelsteden, of 
dat u zelf meedoet aan een van de 
amateurtoernooien, wij zullen in elk 
geval ons uiterste best doen er een 
onvergetelijke schaakervaring van 
te maken. 

Jeroen van den Berg
Toernooidirecteur, Tata Steel 
Chess Tournament 

jeroen cOlUmn

OnveRgetelijke 
eRvaRing 

De 21-jarige Anish Giri 
staat in de top tien van  
’s werelds beste schakers. 
Hij is nauw verbonden 
met het toernooi en doet 
dit jaar voor de 8e keer 
mee in Wijk aan Zee. 
De geboren Rus woont 
sinds 2008 in Nederland. 
Hoe kijkt hij uit naar het 
komende toernooi?  

Je bent inmiddels een ware  
ambassadeur voor ons land en  
het toernooi. Hoe vind je dat?
“Fantastisch! Gevestigd in Nederland 
met een internationale achtergrond, 
een Indiase naam en grote ambities, 
heb ik veel gemeen met het Tata Steel 
Chess Tournament. Het toernooi in 
Wijk aan Zee heeft een enorme traditie 
en vormt het hoogtepunt van het 
schaakjaar in Nederland. Ik ben trots 
op deze samenwerking en ik hoop dat 
we samen het belang van onze sport 
zo hoog mogelijk zullen houden. Dat is 
wat onze sport verdient.”

Wat betekent het Tata Steel Chess 
Tournament voor jou persoonlijk? 
“Het is het eerste toernooi van het jaar 
en meteen ook het grootste. Ik beleefde 
een aantal belangrijke momenten van 
mijn carrière tot nu toe in Wijk aan Zee. 
Zoals mijn laatste grootmeesternorm, 
mijn overwinning als 16-jarige op de 
nummer 1 van de wereld, vijf partijen 
op rij verliezen. Ja, ook dat laatste 
gebeurt.”
 
Wat is nu zo bijzonder en leuk aan dit 
toernooi?
“De sfeer is uniek. De hele maand 
januari ademt het dorp schaken en het 

Nederlander Anish Giri 
ambassaDeur in hart en nieren

is onmogelijk een restaurant te vinden 
waar je niet iets gevraagd wordt als ‘was 
toren b4 niet beter dan toren d4?’. Zoiets 
kom je nergens anders tegen.” 

Wie is jouw grootste concurrent dit 
jaar?
“De manier waarop deze vraag 
is geformuleerd, geeft mij veel 
zelfvertrouwen. Ik denk dat er nog wel 
een paar spelers zijn die het spelletje 
ook redelijk begrijpen, bijvoorbeeld 
wereldkampioen Magnus Carlsen.  
Hij heeft hier al een aantal keer 
gewonnen.”

Wie of wat wordt de grootste verras-
sing?
“Een slecht resultaat van Carlsen of 
Wei Yi zou verrassend zijn, gezien de 
hoge verwachtingen die er zijn ten 

Via @tatasteelchess (Twitter) en tatasteelchess (Facebook) word je meerdere keren per dag 
op de hoogte gehouden met filmpjes, uitslagen en andere need-to-knows en nice-to-knows. 
Livestreaming van de partijen van de Tata Steel Masters vind je op www.tatasteelchess.com. 

VolG het tAtA Steel CheSS 
touRNAmeNt oNliNe!

Vrouwelijk en jong 
talent bij Challengers
Nederlands kampioen schaken bij de vrouwen is Anne Haast. Ook zij doet dit 
jaar weer mee bij de Tata Steel Challengers. In 2015 deed Haast ook mee aan 
de Challengers Group van het Tata Steel Chess Tournament. In de derde ronde 
behaalde ze een sensationele zege op grootmeester Jan Timman. Hoewel ze op 
papier de op één na zwakste speler was, haalde ze de WGM-titel binnen en, door 
een remise tegen grootmeester Erwin L’Ami, zelfs haar eerste IM-norm. In augustus 
2015 voerde ze voor het eerst de ratinglijst van Nederlandse vrouwen aan. 

Jorden van Foreest is een van de jongste deelnemers uit de Challenger en maakt 
dit jaar zijn debuut Tata Steel Chess Tournament. Dit jaar heeft hij zijn drie GM-
normen gehaald en mag hij de titel grootmeester voeren.

aanzien van die spelers. Als het om 
een positieve verrassing gaat hoop ik 
dat het om een Nederlandse speler zal 
gaan. En dan heb ik het natuurlijk niet 
over Loek (Loek van Wely - redactie).” 

Hoe acht jij je kansen om te winnen 
dit jaar?
“Ik ben niet de grootste favoriet, maar als 
ik toevallig twee goede partijen achter 
elkaar speel, kan er van alles gebeuren.”

Op 15 december 2015 stond Anish Giri volgens de laatste rating op plaats 3 van ’s werelds beste spelers.
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Het Tata Steel Chess Tournament heeft zich in de 
afgelopen decennia ontwikkeld van amateur-
evenement tot een groot, internationaal schaak-
toernooi dat hoog aangeschreven staat en waar 
de schaakwereldtop op af komt. Wijk aan Zee als 
hoofdlocatie speelt hierin een belangrijke rol, mede 
door de aanwezigheid van publiek en bezoekers uit 
de omgeving. Tijdens het aankomende toernooi is er 
weer van alles te doen in het dorp. U komt toch ook? 

Van 15 tot en met 31 januari 2016

wIjk aaN ZEE klaaR vooR 
schaakfEEsT: U koMT Toch ook? 

live cOmmentaaR
Live commentaar op de partijen is er dagelijks in 
ofwel De Moriaan ofwel SportCafé D’Orangerie  
in Heliomare. Zie www.tatasteelchess.com voor  
het commentaarschema en meer informatie. 

achteR de ScheRmen 
Als lezer van de RondomStaal krijgt u 
de mogelijkheid een exclusief kijkje 
achter de schermen te nemen op 
zaterdag 23 januari 2016 bij het  
Tata Steel Chess Tournament.

Heeft u interesse, meldt u zich dan 
nu aan via chess@tatasteel.com en geef 

aan met hoeveel personen u wilt  
komen (maximaal 2 per persoon en 
er is een beperkt aantal plekkken 
beschikbaar). Het programma duurt 
van 12.00 tot ongeveer 14.00 uur. 
Voorafgaand aan het toernooi krijgt  
u meer informatie toegestuurd.

Uiteraard is er ook dit jaar weer veel aandacht voor de 
jeugd. Zo vindt in samenwerking met de Koninklijke 
Nederlandse Schaakbond (KNSB) op de dag van de opening 
(15 januari) in De Moriaan in Wijk aan Zee de finale plaats 
van het Nederlands Kampioenschap Schoolschaken voor 
schoolteams uit het Voortgezet Onderwijs. De winnaars zullen 
aan het eind van die dag tijdens de openingsceremonie van 
het Tata Steel Chess Tournament tussen de internationale 
grootmeesters van het toernooi mogen plaatsnemen om  
hun prijs in ontvangst te nemen. Daarnaast organiseert  

Tata Steel tijdens het toernooi een simultaan voor kinderen 
van Heliomare en voor kinderen van lokale basisscholen 
in het Telstarstadion. In samenwerking met de gemeente 
Beverwijk worden er voor scholen uit Beverwijk diverse 
activiteiten georganiseerd, waaronder schaaktrainingen  
van Chessity. Chessity is een organisatie die speciale  
game-achtige methoden heeft ontwikkeld om kinderen  
te leren schaken (www.chessity.nl). Alle activiteiten voor  
de jeugd maken deel uit van het omgevingsbeleid van  
Tata Steel, dat het thema ‘Future Generations’ heeft.

De jeugd heeft de toekomst

4
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Het grootste schaaktoernooi van het 
jaar staat weer voor de deur. Het Tata 
Steel Chess Tournament beleeft dit 
jaar zijn 78e editie en het evenement 
wordt elke keer groter, bekender 
en bijzonderder. Dat uit zich onder 
andere in het sterke deelnemersveld 
bij de Tata Steel Masters, waarbij ook 
dit jaar weer een aantal absolute 
wereldtoppers komt schaken, en  
ook in de enorme internationale 
belangstelling voor het meedoen 
aan de amateurtoernooien. 

Tijdens de aankomende editie 
bevinden de gebruikelijke buitenlo-
caties zich in Utrecht en Amsterdam. 
Zo spelen de Tata Steel Masters één 
speelronde in het Amsterdam  
Science Center NEMO. Dit is een 
bijzondere plek aan het IJ in Am-
sterdam waar kinderen op ontdek-
kingsreis kunnen in de wereld van 
techniek en natuurkunde. Hier smel-
ten de liefde voor techniek en onze 
toekomstige generaties - de future 
generations - samen. Tata Steel wil 
kinderen graag kennis laten maken 
met de schaaksport. Het levert im-
mers een positieve bijdrage aan de 
ontwikkeling van de hersenen. Zo 
bevordert schaken de concentratie 
en het denkvermogen. 

Ook Utrecht wilde het toernooi 
graag één dag voor ons hosten. Het 
is na de openingsetappe van de Tour 
de France van afgelopen zomer het 
tweede grote sportevenement voor 
deze stad. Tegen de technische ach-
tergrond van het Spoorwegmuseum 
zullen de grootmeesters ook daar 
een ronde tegen elkaar strijden. Door 
deze twee grote steden bij ons toer-
nooi te betrekken, creëren we een 
groter podium voor de schaaksport 
en dat is precies wat we graag willen. 

De hoofdlocatie van ons toernooi 
blijft natuurlijk het bekende dorp 
Wijk aan Zee. Daar spelen letterlijk 
op een paar meter afstand van de 
grootste schakers der aarde de  
amateurs, journalisten, (ex)parle-
mentariërs en scholieren. Ik kijk er 
ontzettend naar uit en nodig u uit 
ook een kijkje te komen nemen 
tijdens een van de vele activiteiten. 

Theo Henrar 
Directievoorzitter  
Tata Steel Nederland 

theo cOlUmn

gROteR pOdiUm 

live meekijken in café
Sonnevanck (Rijckert Aertsweg 2), Gewoon (De Zwaanstraat 6) en De 
Liefhebbers (Zwaanstraat 20) zijn horecagelegenheden waar tussen 13.30 
en 18.30 uur op tv-schermen gekeken kan worden naar de livestream van de 
schaakwedstrijden. Schaakborden staan klaar om zelf mee te doen en schakers 
komen langs om de partijen te analyseren, te spelen en te bespreken.

Op het Julianaplein wordt zondag  
31 januari het slot van het schaakfestijn 
gevierd met een Koninginnenmarkt. Hier 
staan stands met lekkere winterse gerech-
ten; erwtensoep, stoofpotten, soepen, 
warme chocolademelk, glühwein, visge-
rechten; om mee te nemen of om direct 
te eten. Het schaken zal een grote plek 
innemen met de verkoop van verschil-
lende schaakproducten en een workshop 
schaakmozaïek maken en natuurlijk kan 
er ook geschaakt worden. Ook zal het 
mannenkoor Wazmank weer het speciaal 
geschreven schaaklied ten gehore bren-
gen. De Nederlands en Europees kampi-
oen zandsculptuur Maxim Gazendam zal 
de hele dag werken aan speciale schaak-
zandsculpturen. Vanaf 14.00 tot 19.00 uur 
bent u welkom op het Julianaplein waar 
vermaak en muziek wordt aangeboden. 
Kijk voor het volledige programma op  
de website www.tipwijkaanzee.nl. 

Ook voor jongeren vanaf 14 jaar is er veel te doen dit jaar. Zo is tijdens het toernooi 
discotheelk Club Cabana elke dag geopend en is dat voor hen the Place2Be . Zo 
is er muziek en dans en wordt er graffiti gespoten om de geschiedenis van het 
toernooi weer te geven.

SneRt
Tijdens de eerste jaren van het toernooi, vonden de vele schakers die 
meededen onderdak bij gastgezinnen in de IJmond. Hieruit ontstonden niet 
alleen langdurige vriendschappen, maar de lokale bevolking - en middenstand 
- raakte hierdoor ook nauw betrokken bij het toernooi. Als bedankje voor 
deze gezinnen, kwam er een bonte avond. Deze werd zo populair in de loop 
der jaren dat er zelfs ‘zwarte’ kaartjes in omloop waren. Door de slechte 
voedselsituatie in de oorlogsjaren, werd het toernooi afgesloten met een 
gezamenlijke snertmaaltijd, die uitgroeide tot een traditioneel gebeuren dat 
tot op heden in stand is gebleven. Ook dit jaar zal het toernooi weer worden 
afgesloten met een grootschalige snertmaaltijd (voor genodigden). 

Ella de Jong is de grote trekker en 
organisator van alle activiteiten in het 
dorp die niet direct met het schaken 
zelf te maken hebben. Zij nodigt ie-
dereen uit vooral langs te komen, of je 
nu van schaken houdt of niet. Ella: “De 
Koninginnenmarkt en alle activiteiten 
daaromheen waren vorig jaar een 
groot succes. Veel daarvan zal ook dit 
jaar weer plaatsvinden, maar dan in 
verbeterde vorm. Dat betekent weer 
veel gezelligheid, muziek en lekker 
eten en drinken. We nodigen vooral 
ook de jongeren dit jaar uit. Ten tijde 
van het schaaktoernooi, twee weken lang, geeft Place2Be van Stichting Welzijn 
Beverwijk hun locatie in Beverwijk op om neer te strijken in Wijk aan Zee. De 
de discotheek Club Cabana op het Julianaplein wordt de homebase voor 
de jongeren van Wijk aan Zee en Beverwijk. Daar worden allerlei activiteiten 
bedacht en uitgevoerd door de jongeren.”

koninginnenmarkt op het julianaplein

chess express
Tijdens de weekenden van het schaaktoernooi, van  
16 tot en met 31 januari, rijdt de Chess Express rond 
om de bezoekers en schakers van het toernooi langs 
de verschillende locaties te halen en te brengen. 

JoNGeReNweRk
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Geschiedenisboeken
“Hij is een groot schaker en een voorbeeld voor 
al zijn collega’s, maar ik vind niet dat we onnodig 
voor hem hoeven te buigen. Als ik tegen hem 
speel ben ik altijd zeer gemotiveerd, gefocust en 
doe ik mijn best om te winnen. Tot nu toe waren 
onze partijen altijd interessante potjes en ik heb 
daarin geen enkele dominantie van zijn kant 
gevoeld. Desalniettemin spreken zijn prestaties 
natuurlijk voor zichzelf. Zijn naam zal in alle 
geschiedenisboeken voorkomen voor wat betreft 
het moderne schaakspel.” 
Anish Giri - grootmeester, collega en opponent 
van Carlsen  

Blauwe plekken 
“Als je grip probeert te krijgen op het 
uitzonderlijke talent van Magnus Carlsen, kun 
je niet om zijn fanatieke wil om te winnen heen. 
Alle topschakers willen natuurlijk winnen, maar 
Magnus lijkt de lat voor zichzelf net iets hoger 
te leggen. Hij zegt openlijk dat hij hoopt dat zijn 
rivalen het slecht doen en noemt zichzelf al snel 
een idioot als hij ergens een steek heeft laten 
vallen. Ook als hij een toernooi kwakkelend begint 
blijft hij alleen aan de eerste plaats denken. ‘Zolang 
er nog een theoretische kans is om te winnen, 
ga ik ervan uit dat ik zal winnen’, zei hij daar zelf 
over. Vorig jaar in Wijk aan Zee begon hij met 
twee remises en een nederlaag. Een ander zou 

er sikkeneurig van worden en aan zichzelf gaan 
twijfelen. Magnus werd ook sikkeneurig en won de 
volgende zes partijen. En het toernooi. 

Niet alleen op het schaakbord is hij gedreven. 
Tijdens een toernooi in Azerbeidzjan werd er op de 
rustdag gevoetbald. De arbiter, een sportieve oude 
heer, ruim in de zeventig, deed ook mee. Dat ging 
goed totdat hij de bal had en Magnus die bal ook 
wilde. Dat betekende het einde van de wedstrijd 
voor de arbiter. Na afloop zei Magnus dat hij zich 
schaamde dat hij er zo vol in gegaan was. Maar 
eigenlijk keek niemand er echt van op. Wie tijdens 
dit toernooi wil zien hoe gedreven Carlsen is kan 
hem natuurlijk in De Moriaan zittend aan het bord 
gaan bestuderen. Een andere mogelijkheid is om 
uit te zoeken wanneer er gevoetbald wordt. En 
let dan vooral op de verbeten duels met Loek van 
Wely die er plezier in heeft de wereldkampioen 
te sarren. Het is gebeurd dat Loeks vrouw hem 
’s avonds geschrokken bekeek en uitriep: ‘Je zit 
helemaal onder de blauwe plekken!’ Tja, potje 
voetbal met Magnus.”
Dirk Jan ten Geuzendam - Schaakschrijver, 
journalist, commentator, organisator en  
hoofd redacteur van New in Chess 

Zonder bord 
Het was nog in de tijd van het nieuwsprogramma 
Pauw en Witteman, een paar jaar geleden. Of ik 
wilde aanschuiven bij een gesprek met Magnus 
Carlsen en we een vluggertje - een partijtje 
- van één minuut konden spelen. ‘Tuurlijk, 
altijd leuk’. Zoals wel vaker bij interviews met 
wereldkampioenen schaken had ik een beetje 
te doen met Magnus. Op vragen als: ‘Gaat u uw 
brein achterlaten aan de wetenschap?’ en ‘Bent 
u rijk?’ en ‘Heeft u nog concurrentie?’ reageerde 
hij nietszeggend. Tijdens ons vluggertje, dat 
Magnus natuurlijk won - hij is wereldkampioen 
in alle bedenktijdcategorieën, werd er ook nog 
opgemerkt: ‘Wat duurt een minuut lang!’ 

Het meest zichzelf was Magnus na de 
uitzending, toen ik hem een moeilijke studie 
voorlegde uit het boek Wij presenteren …De Toren. 
De oplossing duurt dertien zetten en Magnus 
kwam zonder bord, dus gewoon uit zijn hoofd, 
bijna tot het eind. Dat was heel erg knap en ik had 
er veel respect voor. De taxi stond al klaar om hem 
naar Schiphol te brengen. Ik gaf hem het boek 
mee, met de tekst ‘The best there is’. 
Hans Böhm, schaker, schrijver, journalist en 
presentator 

wie is 
Magnus 
eigenlijk? 

In zijn eigen land, Noorwegen, is hij een absolute held. Net als vorig jaar zal de Noorse tv-zender 
TV2 gedurende het Tata Steel Chess Tournament wereldkampioen Magnus Carlsen elke dag op 
de voet volgen, tot op het hoofdpodium aan toe. Dankzij Carlsen is schaken nog altijd ’hot’ in 
Noorwegen. Zelf geeft hij echter niet graag interviews en concentreert hij zich het liefst gewoon 
op het spel. Om toch van alles over hem te weten te komen vroeg RondomStaal aan mensen die 
hem al meerdere jaren kennen: wie is die Magnus Carlsen eigenlijk? 

In het aangrijpende waargebeurde verhaal 
Pawn Sacrifice wordt schaaklegende Bobby 
Fischer, gespeeld door Tobey Maguire, 
gevolgd die ten tijde van de Koude Oorlog 
het op moet nemen tegen Russische Boris 
Spassky (Liev Schreiber). Terwijl de hele we-
reld toekijkt speelt Fischer niet alleen een 
wedstrijd tegen Spassky, maar ook tegen 
zichzelf. Fischer wilde de wedstrijd in eerste 
instantie niet eens spelen. Wanneer hij toch 
besluit de strijd aan te gaan, resulteert dat 
in een van ’s werelds beroemdste schaak-
wedstrijden allertijden. Schaaklegende 
Bobby Fischer overleed in 2008 op 65-jarige 
leeftijd. Pawn Sacrifice is een film uit 2014 
en draaide eind 2015 in de bioscopen. Hij 
zal binnenkort op DVD beschikbaar zijn.

Filmtip VooR  
SChAAklieFhebbeRS: 
pAwN SACRiFiCe

Grieks-Romeins worstelen
Toen Magnus in 2013 voor de eerste keer om 
de wereld titel tegen Anand speelde, wist ik het 
zeker: puur op basis van karakter gaat hij dit 
winnen. De bloedhond die nooit loslaat tegen 
iemand die soms uit gemakzucht remise maakt. 

Magnus vecht voor elke centimeter. Ik weet 
het uit eigen ervaring. Een potje basketbal dat 
eindigt in Grieks-Romeins worstelen waarbij je 
buitenstaanders ziet denken: ‘wat een mafkezen, 
gelukkig ben ik er zelf niet bij betrokken’. Hij zal 
er ook niet voor terugdeinzen om in een potje 
koehandel er van te profiteren als je even bent 
afgeleid. Door wat dan ook. Game on! Echter, 
als hij de uitdaging mist en de tegenstander 
inspiratieloos vindt, gaat het relatief vaak mis. 
Dan gaat hij vreemde dingen doen of is de 
concentratie weg. Typisch is ook dat als het 
toernooi niet loopt voor hem dat hij dan zijn  
heil zoekt in spelletjes als Monopolie of wat dan 
ook. Dat is erg mooi om te zien en uiteraard de 
plek waar je het meeste kans hebt om hem hard 
terug te pakken. Dat bevordert je kansen dan 
weer niet op het schaakbord, want met Magnus  
is het oog om oog, tand om tand.”
Loek van Wely, grootmeester, collega en  
opponent van Carlsen 

Magnus Carlsen werd vorig jaar door een Noorse tv-zender op de voet gevolgd

Loek van Wely (links) en Magnus
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De helft van het muzikale Volendamse duo Nick & 
Simon, Nick Schilder, is fervent schaker en inmiddels 
een trouwe bezoeker van het schaaktoernooi in Wijk 
aan Zee. Niet in de laatste plaats om zijn schaakvriend 
Anish Giri aan te moedigen. Sinds vorig jaar is 
Nick officieel benoemd tot ambassadeur van de 
schaaksport. Een rol waar hij zich vooral voor de jeugd 
vol overgave en passie voor inzet. 

Waarom past schaken zo goed bij jou?
“Weet ik niet precies. Ik heb er wel een 
aangeboren talent voor. Toen ik het als 
vijfjarige leerde, pikte ik het razendsnel 
op. Verder vind ik de strategieën, 
ideeën, wijsheden en uitdagingen die 
het spel herbergen, razend interessant.”

Tegen wie schaak je het vaakst? 
“Mijn broer Robert. Hij is ook een sterke 
clubschaker. Hij zou alleen wat vaker 
moeten spelen, hij doet het jammer 
genoeg niet vaak genoeg.”
 
Wie is jouw grootste schaakheld en 
droomopponent? 
“Ik ben fan van Fischers spel en van dat 
van Mikhail Tal. Verder studeer ik nu 
veel op het spel van Petrosian, omdat 
er op positioneel vlak bij mij nog veel 
winst is te behalen.”

Wat vind je van het Tata Steel Chess 
Tournament en kom je dit jaar weer 
kijken? 
“De mooiste maand van het jaar. Ik doe 
er alles aan om erbij te zijn. De vibe 

spreekt me erg aan. Wereldtoppers die 
het uiterste van zichzelf vergen en de 
amateurs die op enkele meters afstand 
daarvan in opperste concentratie hun 
partijen spelen. En dat ook nog eens in 
het prachtige Wijk aan Zee!” 

Je bent nu een jaar schaak-
ambassadeur voor de KNSB en de 
schaaksport. Bevalt dat en ga je  
daar mee door? 
“Ja dat bevalt en daar ga ik graag mee 
door. Aanvankelijk verwachtte ik wel 
wat hoon, omdat ik qua niveau niet in 
de buurt kom van bijvoorbeeld - wie 
voor mij de echte ambassadeur van de 
schaaksport is - Hans Böhm. Maar de 
reacties zijn vrijwel allemaal positief. 
En, sommige jeugdspelers hebben 
me zelfs bedankt, omdat ik steeds 
duidelijk probeer te maken dat het 
niet saai is of voor nerds, maar pittig 
en ijzingwekkend spannend. Zij voelen 
zich daarbij gebaat en beter begrepen, 
is me geregeld verteld. Ooit was ik zelf 
ook zo’n jongetje.”

 Nick Schilder: vriend en fan van het toernooi 

De leukste schaker van neDerlanD! 

Ter promotie van de schaaksport en het Tata Steel Chess Tournament - toen Rotterdam een van de satellietlocaties was, gaf Nick Schilder vorig jaar 
schaakles op een school in Rotterdam. 

Nick kijkt toe hoe zijn vriend Anish Giri (links) de partij opent tegen 
Magnus Carlsen  

Leerlingen van een Rotterdamse school luisteren aandachtig naar Nick 
Schilder tijdens de schaakles

Er zullen dit jaar twee speelrondes worden gespeeld 
op zogenoemde buitenlocaties. Dit jaar zijn dat in het 
Spoorwegmuseum in Utrecht en in het Amsterdam 
Science Center NEMO. Deze speeldagen van de Tata 
Steel Masters zullen gratis toegankelijk zijn voor 
belangstellenden.

chess on tour 
in utrecht en 
amsterdam

Jeroen van den Berg, directeur van het 
Tata Steel Chess Tournament: “Utrecht 
past goed in ons ‘Tata Steel Chess on 
Tour’ concept. De gemeente voert een 
actief sportbeleid en gaat in de aanloop 
naar en tijdens de speeldag in de Dom-
stad samen met de schaakverenigingen 

de inwoners actief betrekken bij het 
toernooi, met nadruk op de jeugd. Het 
Spoorwegmuseum biedt daarbij een 
fascinerende omgeving, die de schakers 
ongetwijfeld zal aanspreken.

Theo Henrar, Directievoorzitter Tata 
Steel Nederland vult aan: “NEMO past 

uitstekend bij het beleid van Tata Steel 
om de belangstelling voor techniek 
onder jongeren te vergroten. Tijdens 
het Tata Steel Chess Tournament 2016 
zal talentontwikkeling dan ook een 
belangrijk thema zijn.”

De speelrondes in Amsterdam 
(21 januari) en in Utrecht (27 januari) 
starten om 14.00 uur. 
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TATA STEEL CHESS TOURNAMENT

2016

CHESS
ON

TOUR

WIJK AAN ZEE

15 - 31 JANUARI
Main event

Tata Steel Chess heet u in 2016 van harte welkom op een van de  
volgende locaties:

■ Wijk aan Zee, Main event
■ Amsterdam, NEMO, 21 januari
■ Utrecht, Spoorwegmuseum, 27 januari

@tatasteelchess tatasteelchess




