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Tata Steel
Chess 2014:
Van Wely (l)
en Giri schaken bij ‘De
nachtwacht’.

N
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Tata Steel-schakers gaan ook
spelen in Amsterdam en Eindhoven

GROOTMEESTERS
‘ON TOUR’
Ook het schaken zoekt naar manieren om meer aandacht te trekken. Dus maakt het Tata Steel-toernooi
volgend jaar twee opmerkelijke uitstapjes. De grootmeesters spelen negen ronden in het vertrouwde
Wijk aan Zee, maar ook één in Amsterdam en één in
Eindhoven.
Hans Klippus
Velsen
Tata Steel Chess, één van de populairste schaaktoernooien ter wereld,
gaat na 75 jaar moderniseren en
neemt de grootmeesters mee op locatie. Wijk aan Zee blijft de thuisbasis, maar in de editie van 2014 zullen
twee ronden op een andere plek
worden gespeeld: in het Rijksmuseum in Amsterdam en op de High
Tech Campus in Eindhoven. ,,We
willen een nog grotere uitstraling,’’
aldus directeur Dook van den Boer
van hoofdsponsor Tata Steel.
Volgens schaakdirecteur Jeroen
van den Berg hebben de schakers de
vernieuwing zonder morren geaccepteerd. ,,Ik vertel na aﬂoop wel
hoe ik erover denk,’’ zei de beste Ne-

derlander, Anish Giri, gisteren over
de aanstaande uitstapjes. ,,Als ik
verlies, zal ik het waarschijnlijk een
groot probleem vinden. Win ik, dan
is het Rijksmuseum vast heel inspirerend voor me.’’
De ‘buitenlocaties’ zijn niet zomaar gekozen. In Amsterdam spelen de grootmeesters te midden van
de schilderijen van de oude meesters, in Eindhoven zitten andere
knappe koppen tegelijkertijd te
broeden op nieuwe technische
hoogstandjes.
Sponsor Van den Boer onthulde
gisteren twee foto’s: één van Rembrandts schilderij ‘De staalmeesters’,
verwijzend naar het Rijksmuseum,
en één van uitvinder Einstein, als
symbool van de High Tech Campus.
Het was echter Giri die tijdens de
presentatie van het deelnemersveld

Sjanghai viert terugkeer van
Federer, Murray beëindigt seizoen
ROTTERDAM | Roger Federer heeft
zijn terugkeer op de tennisbaan gevierd met een gemakkelijke zege. De
Zwitser, die voor het eerst sinds de
US Open van begin september weer
in actie kwam, won gisteren op het
Masters-toernooi van Sjanghai van
de Italiaan Andreas Seppi: 6-4 6-3.
De 33-jarige Federer oogde wat
roestig in de eerste set, maar echt in
de problemen kwam hij niet. Federer is nog altijd niet zeker van deelname aan de ATP World Tour Finals. Andy Murray trok zich gisteren
terug voor dat toernooi in Londen,
waar de beste acht tennissers van
het jaar aan deelnemen. De Schot
herstelt van een operatie aan zijn

rug. ,,Ik ben bijzonder teleurgesteld
dat ik er dit jaar niet bij ben, want
ik speel graag voor eigen publiek,’’
zei de Wimbledon-winnaar. Rafael
Nadal, Novak Djokovic en David
Ferrer zijn al zeker van deelname
aan het toernooi in de eerste week
van november.
Nadal won in Sjanghai zijn eerste
partij als nieuwbakken aanvoerder
van de wereldranglijst. De Spanjaard schakelde binnen een uur de
Oekraïner Alexander Dolgopolov
uit: 6-3 6-2.
Djokovic, die vorige week het
toernooi in Peking won, rekende in
zeventig minuten af met de Spanjaard Marcel Granollers: 6-2 6-0.

de show stal. De 19-jarige Rijswijker
gaf een toelichting bij iedere grootmeester die in Wijk aan Zee meedoet en deed dat soms erg gevat.
Toen zijn eigen naam viel, zei hij:
,,Ik zal nu maar even in de ik-vorm
praten, want ik heb gelezen dat het
een signaal van gekte is als je in de
derde persoonsvorm over jezelf
praat.’’
Giri is een grote aanwinst voor
het Nederlandse schaken. Omdat
zijn vader, een waterbouwkundige
uit Nepal, hier werk kreeg, belandde
hij in 2008 in Nederland. Zijn moeder is Russische.

Paspoort

Inmiddels is Giri opgeklommen tot
de vijftiende plaats op de wereldranglijst. Zo hoog stond lange tijd
geen Nederlander. Giri zal straks
weer wat zakken, omdat hij een
matig toernooi in Parijs achter de
rug heeft. Zijn spel is, zo constateerde hij zelf, nog te wisselvallig.
De Russen zouden hem graag in
hun gelederen opnemen, maar Giri
heeft besloten ofﬁcieel Nederlander
te worden. Hij verwacht binnen een
paar weken zijn paspoort.

Uitslagen
Tennis
Mannen
Sjanghai, 2de ronde: Djokovic (Ser/1) Granollers (Spa) 6-2 6-0, Nadal (Spa) Dolgopolov (Oek) 6-3 6-2, Ferrer (Spa/3) Rosol (Tsj) 6-3 6-4, Berdych (Tsj/4) - Lopez
(Spa) 7-6 (5) 6-2, Federer (Zwi/5) - Seppi (Ita)
6-4 6-3, Del Potro (Arg/6) - Kohlschreiber
(Dui) 3-6 6-3 7-6 (4), Tsonga (Fra/7) - Andujar
(Spa) 6-3 6-2, Wawrinka (Zwi/8) - Anderson
(ZAf) 6-4 3-6 7-6 (5), Raonic (Can/10) Verdasco (Spa) 7-6 (1) 3-6 6-3, Haas (Dui/11) Brands (Dui) 6-4 6-4, Nishikori (Jap/12) Melzer (Oos) 6-4 3-6 6-1, Berlocq (Arg) Isner (VS/14) 6-4 7-6 (4), Almagro (Spa/15) Chardy (Fra) 6-3 6-4, Fognini (Ita) - Robredo
(Spa/16) 7-6 (3) 2-1 opgave.
Vrouwen
Linz, 1ste ronde: Knapp (Ita) - Hantuchova
(Slw/8) 6-2 7-6 (6).
2de ronde: Ivanovic (Ser/3) - Schiavone (Ita)
6-3 7-5, Suarez Navarro (Spa/4) - Svitolina
(Oek) 6-1 6-4, Flipkens (Bel/5) - Giorgi (Ita)
6-2 6-1.
Osaka, 2de ronde: Hercog (Slv) - Lisicki
(Dui/2) walkover, Stosur (Aus/3) - Bencic
(Zwi) 6-4 6-2, Bouchard (Can/5) - Kumkhum
(Tha) 6-2 6-2, Nara (Jap) - Puig (PRi/8)
7-5 7-6 (4).

Giri is in januari tijdens Tata Steel
Chess één van de twaalf schakers in
de grootmeestergroep A.
Dat zijn twee spelers minder dan
in voorgaande jaren. Het programma in de hoogste poule moest
iets worden ingekort, omdat zowel
voor als na de reisjes naar Amsterdam en Eindhoven een rustdag is
ingepland.
Het kwam ook niet slecht uit dat
er twee grootmeesters minder hoeven te worden betaald, want ook het
schaaktoernooi moet bezuinigen. De
C-groep is daarom geschrapt. De Bgroep en de verschillende tien- en
vierkampen met in totaal 1800 amateurs blijven wel bestaan.
Dat de dure nummer één van de
wereld, Magnus Carlsen, voor het
eerst na tien jaar ontbreekt, heeft
geen ﬁnanciële reden. De Noor
speelt volgende maand in India de
tweekamp om de wereldtitel tegen
regerend kampioen Anand en zal
niet ﬁt genoeg zijn om in januari in
Wijk aan Zee te spelen.
,,Maar als hij van Anand verliest,
dan krijg je nog wel een telefoontje
van Magnus,’’ zo ﬂuisterde Giri toernooidirecteur Van den Berg in. ,,Dan

DEELNEMERSVELD

5 schakers
uit top-10
De volgende elf schakers
komen uit in de A-groep van
Tata Steel Chess (tussen haakjes hun positie op de wereldranglijst):
Aronian (Arm, 3)
Nakamura (VS, 5)
Caruana (Ita, 6)
Gelfand (Isr, 9)
Karjakin (Rus, 10)
Dominquez (Cub, 12)
Giri (Ned, 15)
Naiditsch (Dui, 26)
So (Fil, 41)
Van Wely (Ned, 55)
Rapport (Hon, 71)

wil hij hier aantonen toch de beste
te zijn.’’ Van den Berg verwacht dat
niet, maar hoopt het stiekem wel.
Hij heeft nog één plek opengehouden in de A-groep.

Dagschaak
Voor beginners A6220

Voor gevorderden B6220
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Wit aan zet, wat moet hij doen om in het
voordeel te komen?
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Zwart aan zet slaat toe, hoe?

Oplossingen van gisteren:
A6219: - 1. ...Dxe4! 2. Pxe4 Td1 en mat, na 2. Tf8 Txf8 3. Pxe4 Tf1 mat.
B6219: - 1. Tf8! Txf8 2. Ld5 en na 1. ...Kg7 2. Td8 Pxd8 3. Dxc7 schaak met groot
voordeel.
reacties naar: schaken@ad.nl of tintin@planet.nl

