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Infobrochure InventiChess 2010
Van 2 tot en met 11 september
Kantoren van Inventi, Antwerpen

Naar een idee van

Tijdens de Avant-Première werd onder grote belangstelling van
sponsors en media het programma van InventiChess 2010
voorgesteld.
Bovenaan rechts: Jan Timman staat de pers te woord om zijn rol
als ambassadeur van InventiChess 2010 toe te lichten.

Avant-Première InventiChess 2010.
Een waar succes.

Voorafgaand aan het derde CEO-toernooi in de aanloop naar InventiChess 2010 speelden vier van de tien topschakers van InventiChess 2010 een unieke kloksimultaan ter
gelegenheid van de Avant-Première op 29 juni 2010. v.l.n.r. GM Jan Timman (NL) met
daarnaast IM Bart Michiels (B), geheel rechts GM Ivan Sokolov (BA) en op de voorgrond
IM Geert Van der Stricht (B).
Noteer alvast in uw agenda
Beleef als schaakliefhebber of bezoeker een uniek moment met de tien internationale
schakers onder leiding van schaaklegende Jan Timman (zie pagina 10 en 11) tijdens
het Schaakfestival op donderdag 2 september 2010 in de prachtige historische
zalen van het stadhuis van Antwerpen. U leest er alles over op pagina 6 en 7 van deze
infobrochure.
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Programma InventiChess 2010
			
Voorprogramma

Uur

Locatie*

15u00 - 20u00

Stadhuis Antwerpen

Donderdag 2 september 2010
Schaakfestival stadhuis Antwerpen

Verplicht inschrijven via stadhuis@inventichess.com

Hoofdprogramma
			

Uur

Locatie

Vrijdag 3 september 2010				
Ronde 1 GM-normentoernooi

14u00 - 20u00

Inventi

Zaterdag 4 september 2010				
Ronde 2 GM-normentoernooi
Jeugdtoernooi min 16 jaar - dag 1
CEO-schaaktoernooi - dag 1

14u00 - 20u00
11u00 - 16u00
11u00 - 16u00

Inventi
Den Wolsack
Inventi

Zondag 5 september 2010				
Ronde 3 GM-normentoernooi
Jeugdtoernooi min 16 jaar - dag 2
Family day		

14u00 - 20u00
11u00 - 16u00
14u00 - 20u00

Inventi
Den Wolsack
Inventi

Maandag 6 september 2010				
Ronde 4 GM-normentoernooi

14u00 - 20u00

Inventi

Dinsdag 7 september 2010				
Ronde 5 GM-normentoernooi

14u00 - 20u00

Inventi

14u00 - 20u00
14u00 - 17u00

Inventi
Den Wolsack

Woensdag 8 september 2010
Ronde 6 GM-normentoernooi
Jeugdtoernooi min 12 jaar

Donderdag 9 september 2010				
Ronde 7 GM-normentoernooi

14u00 - 20u00

Inventi

Vrijdag 10 september 2010				
Ronde 8 GM-normentoernooi

14u00 - 20u00

Inventi

Zaterdag 11 september 2010				
Ronde 9, finale GM-normentoernooi
CEO-schaaktoernooi - dag 2
Slotreceptie		

11u00 - 17u00
11u00 - 16u00
16u00 - ...

			

Inventi
Inventi
Inventi
*Locatie: meer info op p. 17
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Contactpersonen voor de pers
Hanne Rummens, algemene coördinatie
T: +32 3 223 68 68
E: hanne.rummens@inventi.be
Jan-Dries Reypens, coördinatie pers en media
T: +32 3 223 68 73
E: jan-dries.reypens@inventi.be
Alle afbeeldingen in de persmap zijn beschikbaar op de bijgeleverde USB stick.
Persruimte beschikbaar voor verslaggeving en interviews met schakers en CEO’s
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InventiChess 2010 staat in het teken van
België - Nederland. Een klassieker.

InventiChess 2010 speelt zich af in drie historische gebouwen
in de Antwerpse binnenstad. Alle informatie vindt u op pagina 17.
•
Inventi kantoren.
•
Erfgoedhuis ‘Den Wolsack’.
•
Stadhuis van Antwerpen.
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1. Woord vooraf
Waarom InventiChess 2010
Op donderdag 2 september 2010 start de vijfde editie van het prestigieuze schaak- en
businessevent InventiChess. InventiChess 2010 brengt niet alleen een schare topschakers
naar Antwerpen, maar laat ook het jonge schaaktalent volop aan zijn trekken komen. De
opmerkelijke overeenkomst tussen ondernemen en verkopen en de strategie van het
schaakspel zorgt ervoor dat ook veel ondernemers, bedrijfsleiders en bestuurders op de
afspraak zijn. Zij bekampen elkaar op hun eigen CEO-toernooien.
Het ‘Schaakfestival’ in het prachtige kader van het Antwerpse Stadhuis wordt een onovertroffen opener van InventiChess 2010. De bekende Nederlandse schaakgrootmeester Jan
Timman animeert samen met de tien schaakmeesters het schaakfestival en zal de aanwezigen kennis laten maken met ongekende aspecten van het schaakspel. Hij is als ambassadeur
tegelijk de rode draad doorheen heel InventiChess 2010.
In een negendaags invitatietoernooi, waaraan drie internationale Grootmeesters deelnemen,
krijgen Belgische topschakers de unieke kans om zich te meten met spelers van wereldklasse
en zo een grootmeesternorm te verwerven.
InventiChess 2010 wil ook een bijdrage leveren aan de samenleving en doet dat met twee
toernooien voor min 16 en min 12-jarigen. Het zal een spannend Nederland - België zijn.
InventiChess dankt in het bijzonder Gert Heijkoop, Consul-Generaal Der Nederlanden voor
zijn steun aan dit thema. De schaaksport kent een toenemend succes bij jongeren. De positieve invloed van schaken op schoolresultaten is wetenschappelijk aangetoond. Het bevordert de rekenvaardigheid, het leggen van creatieve verbanden en zelfdiscipline. Het project
voor de jongeren sluit daarmee goed aan bij de doelstellingen en het werk van Inventi en
van de andere bedrijven die InventiChess 2010 ondersteunen.

Roger Helsen,
Gedelegeerd bestuurder Inventi
Initiatiefnemer InventiChess 2010
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2. Voorprogramma: donderdag 2 september 2010
Schaakfestival in het stadhuis van Antwerpen
Voor de editie 2010 pakt InventiChess uit met een nooit gezien initiatief voor schakers en
schaakliefhebbers in België. Onder leiding van Nederlands bekendste schaakgrootmeester
Jan Timman zullen de drie mooiste zalen van het stadhuis van Antwerpen omgetoverd worden tot een waar schaakfestival.
Al vanaf 15u00 beginnen de schaakinitiaties en simultaanpartijen. Het publiek kan
zich inschrijven voor deze unieke ervaring. Voor de animatie zal Jan Timman worden
bijgestaan door de deelnemers van InventiChess 2010: zes Belgische schaakmeesters, één
Nederlandse Internationale Meester (IM) en drie buitenlandse Grootmeesters (GM).
Later op de middag zijn er toernooien voor de jeugd en de volwassenen. Jan Timman geeft
ook nog een causerie waarin hij de link legt tussen schaken en ondernemen. We sluiten deze
speciale dag af met een receptie voor de huldiging van de schakers die deelnemen aan het
GM-normentoernooi. Deze receptie wordt aangeboden door de stad Antwerpen, waarvoor onze dank.

Programma
15u00 tot 17u00

• Simultaanschaken
• Kloksimultaanschaken
• Demonstratie blindschaken
• Schaaklessen voor beginners en ervaren schakers
• Daag één van de meesters uit voor een rapid of snelschaakpartij

17u00 - 19u00

• Jeugdschaaktoernooi min 16-jarigen
Win 5 exclusieve boeken van Jan Timman, persoonlijk voor u gesigneerd door de auteur

17u00 - 19u15

• Open rapidschaaktoernooi 15 minuten
Win 5 exclusieve boeken van Jan Timman, persoonlijk voor u gesigneerd door de auteur

19u30 - 20u15

• Causerie Jan Timman

20u15 - ...

• Receptie

Uw deelneming aan het toernooi vermelden bij registratie

Stadhuis Antwerpen
Grote Markt 1, B-2000 Antwerpen
Donderdag 2 september 2010, 15u00 - 20u00
Registratie is verplicht en kan via de website
www.inventichess.com
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Causerie Jan Timman
Schaken en ondernemen…
meer gelijkenissen dan u
vermoedt.
Het is de legendarische grootmeester Jan
Timman die samen met Inventi de causerie heeft
uitgewerkt als onderdeel van InventiChess 2010.
Deze vindt plaats tijdens het schaakfestival in het
Stadhuis van Antwerpen op donderdag
2 september 2010 om 19u30.
Zowel schaakliefhebbers als ondernemers
kunnen deelnemen aan deze unieke causerie
mits zij zich registreren op
www.inventichess.com

De 10 schakers zullen het onder leiding
van Jan Timman opnemen tegen de
schakende bezoekers in het stadhuis.

“ Inspirerende
gelijkenissen tussen de
strategie van het
schaken en de strategie
van ondernemen.”
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3. De vier programma’s van InventiChess 2010
1. Internationaal Grootmeesternormentoernooi
Zes Belgen en één Nederlander strijden
gedurende negen dagen met drie Internationale Grootmeesters om een felbegeerde
grootmeesternorm te behalen. Het is een
toernooi van categorie 10. Jan Timman licht

de tactische wendingen en strategische
plannen van de partijen toe. Zo krijgt de toeschouwer inzicht in het denkproces van een
grootmeester. De partijen zijn gedurende
negen dagen live te volgen via internet.

Kantoren van Inventi
Vrijdag 3 tot vrijdag 10 september 2010
Zaterdag 11 september 2010

14u00 - 20u00
11u00 - 17u00

2. CEO-schaaktoernooien
CEO’s en managers uit België en Nederland
ontmoeten elkaar aan en rond de schaaktafel. Een unieke netwerkgelegenheid in een
boeiende ambiance. Behalve het CEOschaaktoernooi in het stadhuis van

Antwerpen zullen er tijdens InventiChess
2010 twee momenten zijn waar een twintigal
CEO’s en managers het tegen elkaar
opnemen.

Kantoren van Inventi
Zaterdag 4 september 2010
Zaterdag 11 september 2010

11u00 - 16u00
11u00 - 16u00

3. Jeugdtoernooi, min 16 jaar
Een weekend waar de getalenteerde tieners
zich uitleven op het schaakbord. Deze tweedaagse zal in de tuinen van Den Wolsack,
Erfgoed van Vlaanderen, betwist worden.
Er zullen tien Belgische en tien Nederlandse

jongeren deelnemen. Een ideale gelegenheid
om de verschillen tussen de Belgische en
Nederlandse jeugdschaakbegeleiding te zien.
Supporters zijn van harte welkom. We sluiten
zondagmiddag af met een receptie.

Den Wolsack
Zaterdag 4 september 2010
Zondag 5 september 2010

11u00 - 16u00
11u00 - 16u00

4. Jeugdtoernooi, min 12 jaar
Een woensdagmiddag helemaal voor de
allerjongste schakers. Een onvergetelijk
moment in de tuin van Den Wolsack, Erfgoed
van Vlaanderen. Twintig jeugdschakers uit
België en twintig uit Nederland, allen belof-

tevolle jeugdschakers, spelen de hele namiddag voor de overwinning. Ouders, familie en
supporters zijn van harte welkom. We sluiten
af met een receptie in Den Wolsack.

Den Wolsack
Woensdag 8 september 2010

14u00 - 17u00
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Bart Michiels, één van de Belgische
topschakers, strijdt tijdens InventiChess
2010 voor een felbegeerde tweede
grootmeesternorm. Een stap dichterbij naar
internationale erkenning.
Foto InventiChess 2009

CEO’s en managers, die heel de dag bezig
zijn met het nemen van beslissingen, vinden
ontspanning in het schaken. Merkwaardig
toch. Ondertussen behoren reeds meer dan
dertig CEO’s en managers tot de InventiChess
club van CEO schakers.
Foto InventiChess 2009

Eva Baekelant is een van de Belgische
schaaktalenten die tijdens het toernooi
voor min 16-jarigen gaat spelen. Zij is
huidig Belgisch kampioene bij de meisjes
in de categorie min 16-jaar en Europees
Jeugdkampioene bij de min 12-jarigen in
2006.
Foto Belgisch Jeugdkampioenschap Houffalize 2010

Tijdens het schaakspel verraden kinderen
hun emoties. De mimiek spreekt boekdelen.
Links straalt de overwinning van het gezicht
af, rechts de confrontatie met verlies. En
dit onder gespannen belangstelling van
twee leeftijdsgenoten. Een rechtstreekse
confrontatie met winst en verlies.
Foto InventiChess 2009
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4. De 10 topschakers van het Grootmeesternormentoernooi

GM Georg Meier
ELO 2648, 22 jaar, GER

GM Ivan Sokolov
ELO 2641, 42 jaar, BHI

GM Andrei Istratescu
ELO 2620, 34 jaar, ROU

De carrière van deze jonge,
Duitse schaakgrootmeester
loopt als een trein. Enkele jaren
geleden was hij nog een anonieme internationale meester, nu
staat hij al aan de drempel van
de top 100 van de wereldranglijst. Op de olympiade in 2008
imponeerde hij met een score
van 7/9. Met een toernooiprestatie van 2779 toonde hij dat hij
met de absolute wereldtop kan
concurreren.

Deze Bosnische schaakgrootmeester, zoon van een Bulgaarse
vader en een Kroatische moeder,
werd in 1988 kampioen van het
toenmalige Joegoslavië. Hij won
in 1999 in het Nederlandse Wijk
aan Zee van de Russische topschaker Garry Kasparov. Sokolov
is niet alleen een begenadigd
schaker, maar ook een succesvol
schaakauteur.

Deze Roemeen werd op zijn
20ste internationaal grootmeester en is sindsdien een vaste
waarde op vele internationale
toernooien. Zo behaalde hij in
2004 een tweede plaats in de
“Grand prix d’échecs d’Aix-enprovence” na voormalig wereldkampioen en schaaklegende
Anatoly Karpov. Hij is succesvol
trainer van de Franse nationale
schaakploeg.

IM Jan-Willem de Jong
ELO 2444, 28 jaar, NED

FM Stéphane Hautot
ELO 2422, 30 jaar, BEL

IM Geert Van der Stricht
ELO 2393, 38 jaar, BEL

“Ik hou van schaken omdat het
spel aanzet tot een voortdurende persoonlijke verbetering”, motiveert deze frisse Nederlander
zijn keuze voor het schaakspel.
De Jong begon met het schaken
op zijn 5de en werd enkele jaren
later meteen Nederlands jeugdkampioen bij de min14-jarigen.
Hij werd eerder al 2de in de
1ste editie van het InventiChess
toernooi.

Deze vriendelijke schaker uit
Luik is al jaren een vaste waarde
in de Belgische schaaktop. Vorig
jaar klopte hij op het Belgisch
Kampioenschap de latere
kampioen Mher Hovhanisian.
Begin 2010 behaalde hij
de overwinning in het 1ste
individuele schaakfestival voor
Franstaligen in Hammamet,
Tunesië.

Deze Gentenaar schaakt al sinds
zijn negende en is een bekende
naam in de Belgische schaakwereld. In 2003 werd hij Belgisch
Kampioen, in 2008 haalde hij zijn
eerste grootmeesternorm en
blonk hij uit door het sterk bezette Taminco-toernooi in Gent
op zijn naam te schrijven. Hij versloeg onder meer GM Alexandre
Dgebuadze. Sindsdien is Van der
Stricht gretig op zoek naar een
tweede grootmeesternorm.
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IM Mher Hovhanisian
ELO 2479, 31 jaar, BEL

IM Bart Michiels
ELO 2460, 23 jaar, BEL

Deze Internationale Meester
kwam in 2003 naar ons land en
raasde als een wervelwind door
het Belgische schaaklandschap.
Hij werd 3 keer Vlaams kampioen, stapelde de toernooizeges op en bekroonde zijn
vooruitgang vorig jaar met een
eerste Belgische titel. Hij staat
bekend om zijn onconventionele
speelstijl en zorgt altijd voor
spektakel. Hij is een zeer geliefde
en gewaardeerde jeugdtrainer.

“De kick van het winnen is het
allerleukste in het schaakspel”,
benadrukt de Wetteraar Bart
Michiels en hij kan het weten. In
2004 verraste hij door in Westerlo
de jongste Belgische kampioen
aller tijden te worden. De successen bleven volgen, want in 2006
won hij het prestigieuze “Maîtres
vs. Espoirs”-toernooi in Lausanne.
Tijdens de Belgische Interclub
van vorig jaar scoorde hij zijn
eerste GM-norm.

GM Jan Timman
ELO 2586, 59 jaar, NED

The Best of
the West.
De negenvoudige Nederlandse
kampioen behoorde jaren tot
de absolute wereldtop en won
tal van prestigieuze toernooien.
In 1982 veroverde hij de tweede
plaats op de wereldranglijst en
wordt dan met recht betiteld als
“the Best of the West”. In 1993
speelde hij om de wereldtitel
in een match tegen Anatoly
Karpov, een van de grootsten
aller tijden.
Jan Timman geniet nog steeds
grote faam als analyst, eindspelkenner en schrijver van talloze
boeken die behoren tot de
allerbeste in de schaakliteratuur.

FM Stefan Docx
ELO 2370, 36 jaar, BEL

FM Tom Piceu
ELO 2362, 32 jaar, BEL

Als Antwerpenaar speelt Stefan
Docx een heuse thuismatch
tijdens InventiChess 2010. Zijn
vuurdoop wordt het echter niet,
want hij schitterde in de eerste
editie van InventiChess enkele
jaren geleden al door de toen
ongenaakbare topspeler Evgenij
Miroshnichenko te verslaan.
Docx heeft al meerdere sterke
open toernooien op zijn naam
geschreven en werd vorig jaar
nog Vlaams kampioen.

Deze Bruggeling is een schaakkameleon: hij houdt zich zowel
bezig met competitieschaak,
coaching en is momenteel
voorzitter van de Vlaamse
Schaakfederatie. Het mag dan
ook niet verbazen dat Piceu
schaken ziet als een combinatie
van “kunst, sport en competitie”.
Dat hij goed is in die combinatie, toonde hij door meerdere
Vlaamse kampioenschappen aan
zijn prijzenkast toe te voegen.

Jan Timman zal gedurende 9
dagen het InventiChess toernooi
van commentaar voorzien en op
een creatieve manier animeren.
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5. Deelnemers jeugdtoernooi
Min 16 jaar
		

Naam

ELO

Leeftijd

Plaats

1

Baekelant Eva

2096

14 jaar

Melsele

2

Verstraeten Reinaert

2030

14 jaar

Leuven

3

Real Thibault

2029

14 jaar

Charleroi

4

Saligo Pieter

2001

15 jaar

Gent

5

Swijsen Lars

1932

14 jaar

Hasselt

6

Vandelacluze Ian

1911

14 jaar

Aalter

7

De Strycker Nathan

1765

14 jaar

8

Mabille Natacha

1729

15 jaar

Brussel

9

Dorr Yannick

1728

15 jaar

Eynatten

10

Ingelaere Tijl

1609

13 jaar

Geel

		

Naam

ELO

Leeftijd

Plaats

1

Bijlsma Nick

2238

15 jaar

Sneek

2

van Overdam Julian

2123

14 jaar	Rotterdam

3

van Overdam Jan

2027

13 jaar	Rotterdam

4

Ducarmon Renzo

1995

12 jaar

5

Thoma Sophia

1975

15 jaar	Rotterdam

6

Dalemans Diana

1942

15 jaar

7

Nog te bevestigen

8

Nog te bevestigen

9

Nog te bevestigen

10

Nog te bevestigen

Terneuzen

Hoensbroek

Min 12 jaar
De namen van de 20 Belgische en 20 Nederlandse jongeren in de categorie min 12
jaar volgen nog. In de mate van het mogelijke zullen alle Vlaamse provincies vertegenwoordigd zijn.
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6. Deelnemers CEO-schaaktoernooi

Naam

Bedrijf	Functie

1

Baecke Annemie

Dexia Insurance

Senior Projectleider

2

Baekelant Ronny

Isocab nv

CEO/Afgevaardigd Bestuurder

3

Becue Paul

Euler Hermes Services

CEO

4

Blyaert Luc

Datanews

Editor in chief

5

Claes Erik	Reynaers Aluminium nv

Commercieel Directeur

6

De Saegher Johan

Taminco

Vice president life science

7

Dewulf Alexander

Cebeo

CEO

8

Dillen Marc

Vlaamse Confederatie Bouw

Directeur Generaal

9

Fröberg Maarten

TelelinQ

COO

10

Heijkoop Gert

Consulaat Der Nederlanden

Consul Generaal

11

Helsen Roger

Inventi

Gedelegeerd bestuurder

12

Ide Benoît

Vercammen & Co

Managing Director

13

Lenaerts Rudi

interAct

CEO

14

Peeters Philip

NKVK

Marketing Manager

15

Ramacker Nico

Gontia Power

CEO

16

Schols Joël

Newtel

Algemeen Directeur

17

Schut Han

Minteq

Vice President Europa - Afrika

18

Tonoli Walter

The Belgian

CEO

19

van Grotenhuis Elco

Powerhouse Services BVBA

Managing Partner

20

Van Habberney Guy

Amerikaanse Ambassade

Economisch Adviseur

21

Verhaeghe Philip

Corgo

Senior Consultant

Lijst deelnemers onder voorbehoud. Inschrijven kan nog tot 31 augustus 2010
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7. Sfeerbeelden 4 jaar InventiChess
2006

2007

De start van InventiChess in 2006 met de simultaan van Jan
Timman tegen 13 CEO’s, klanten van Inventi en 11 schakers van
schaakclub Rokade Westerlo.

Sylvin de Vet, toernooidirecteur van InventiChess 2010 en voorzitter
van schaakclub Rokade Westerlo klinkt samen met InventiChessinitiatiefnemer Roger Helsen op het succes van Inventichess 2007.

2009

Initiatiefnemer Roger Helsen en de
hoofdsponsors Wido Bourel, algemeen
directeur Rajapack, en Joël Schols,
algemeen directeur Newtel, begroeten het
Belgische topschaaktalent Bart Michiels
(tweede van links)

2008

2007

Philip Heylen, schepen
van Cultuur en Toerisme
van de Stad Antwerpen,
verleent zijn steun aan
InventiChess sinds 2007.

De Vlaamse minister-president Kris Peeters spreekt de genodigden
van InventiChess 2008 toe.
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2007

Roger Helsen,

‘Het belang van de methode’
De deelnemers van InventiChess 2007 na de laatste ronde rond het
gesigneerde schaakbord.

‘De schaker op weg naar de top moet zich zeer goed
bewust zijn van de methode die hij gebruikt om tot de juiste
beslissingen te komen in het schaakspel. Zo gaat het ook met
verkopen.’

2009
Tijdens zijn bezoek aan InventiChess
2009 schaakte Bart De Wever,
voorzitter NVA, met Roger Helsen
en dit onder het wakend oog van
Mieke Baecke, voormalig Belgisch
Kampioene Schaken, en Ann
Vylders, Districtschepen Cultuur &
Senioren Stad Antwerpen.

Bart De Wever,

2009

‘Schaken is zuiverder dan
politiek’
‘Politici en schakers hebben ongetwijfeld een heleboel
talenten gemeen zoals de gave om een strategische
situatie te lezen, de samenhang zien en tijdig bijsturen.
Maar het schaken is veel zuiverder. Alle stukken staan op
het bord, alles is zichtbaar en verloopt eerlijk, er kan niet
valsgespeeld worden. Zakelijke intelligentie verschilt van
politieke intelligentie. Topschakers beschikken dan weer
over analytische intelligentie, denken wiskundig, zijn
vaak heel sterk in ruimtelijke ordening, maar de sociale
intelligentie blijkt vaak minder ontwikkeld.’

Roger Helsen begroet de jonge schakertjes die deelnemen aan het
‘InventiChess Jeugdtoernooi 2009 voor min 12-jarigen’
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8. Meer over schaken

Het schaakspel is afkomstig uit Azië en is
waarschijnlijk ontstaan in Noordwest-India,
in de zesde eeuw of vroeger onder de naam
chaturanga. Het woord “schaak” komt van
het Perzische woord “shah” wat koning
betekent. Later verspreidden verschillende
versies zich zowel west- als oostwaarts en
pas omstreeks 1100 was het in geheel Europa
bekend. De moderne, dynamische vorm van
het schaakspel kwam er pas op het einde van
de vijftiende eeuw toen de dame een zeer
grote bewegingsvrijheid kreeg en veruit het
sterkste stuk werd.

verloor zelfs de geniale Garry Kasparov in
1997 een match tegen de computer. In 2006
ging de regerend wereldkampioen Vladimir
Kramnik met 4-2 ten onder tegen Deep Fritz,
nog niet eens het beste schaakprogramma
ter wereld en gewoon draaiend op een zeer
snelle personal computer.

Schaken is een vrij moeilijk spel alhoewel
de regels eigenlijk vrij eenvoudig zijn. In zijn
autobiografisch werk Bekentenissen schrijft
de Franse verlichter en filosoof Jean-Jacques
Rousseau (1712-1778) : “Direct na de eerste
zetten stortte ik mij met overgave op het
schaken. Ik kocht een schaakbord en stukken,
Tot in de achttiende eeuw was schaken een
sloot me op in mijn kamer en bracht dag en
aristocratische bezigheid. De populariteit
groeide en er ontstonden steeds meer clubs nacht door om de mogelijkheden te leren
en schaakgenootschappen waar de meesters kennen.” Ook nu nog vergt het veel studie
en praktijk om beheersing en begrip van het
elkaar ontmoetten. In 1861 werd de eerste
spel te verwerven, ongeacht het talent.
wedstrijd in de schaakhistorie met zettijdbegrenzing gespeeld tussen de Duitser Adolf
Dr. Benjamin Franklin (1706-1790) een van
Anderssen en de Hongaarse baron Ignatz
de meest vooraanstaande personen uit de
Kolisch. Iedere speler kreeg voor 24 zetten
wereldgeschiedenis was naast staatsman,
twee uur bedenktijd die met een zandloper
diplomaat, uitvinder, wetenschapper en
werd aangegeven.
schrijver eveneens een zeer hartstochtelijke
schaker.
“Het schaakspel is een meer

waarin een mug kan baden en een In zijn essay The Morals of Chess heeft hij het
uitvoerig over het nut van het schaken voor
olifant kan verdrinken”
de mens en over de waarden en normen
Indisch spreekwoord

Er brak een nieuwe periode aan waarin de
internationale ontmoetingen toenamen
en ook de strijd ontbrandde om als beste
schaker ter wereld erkend te worden. Na een
periode van ongekroonde koningen werd de
Oostenrijker Wilhelm Steinitz de eerste
officiële wereldkampioen van 1886 tot 1894.
Geleidelijk aan groeide de reglementering
op tal van vlakken en in 1924 kwam er een
wereldschaakbond tot stand: de FIDE
(Fédération Internationale des Échecs). In
2010 hebben 169 naties een lidmaatschap.
Het schaken is inmiddels uitgegroeid van
kunst tot een echte sport met veel
professionals en miljoenen amateurs.
De ontwikkeling van het computerschaak is
eveneens opzienbarend. In 1988 werd voor
het eerst een grootmeester verslagen onder toernooiomstandigheden. Uiteindelijk

in het schaakspel. Hij somt daarbij enkele
competenties op zoals vooruitzien, ruimtelijk
inzicht, behoedzaamheid en doorzettingsvermogen.
Vele waardevolle vaardigheden die nuttig
zijn in het leven en in vele situaties te pas
kunnen komen, kunnen erdoor aangeleerd
worden of versterkt. Het leven is immers
een soort schaakspel. Misschien daarom
zit het jeugdschaken zo in de lift want veel
ouders beseffen dat schaken meer is dan
een spel. Het logisch denken en rekenen
oefenen de concentratie en het geduld. De
competitie brengt de kinderen snel sociale
vaardigheden bij zoals sportiviteit en weerbaarheid. Spelen kan men overigens tot op
hoge leeftijd. Viktor Korchnoi, een Zwitserse
grootmeester van Russische afkomst, is bijna
tachtig maar nog zeer actief en succesvol. De
wereldtoptien is tegenwoordig gemiddeld
negenentwintig jaar.
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9. De 3 locaties van InventiChess 2010

1

1

Stadhuis
Grote Markt 1, B-2000 Antwerpen

Grote Markt

2

3

Programma
Voorprogramma

1

Schaakfestival stadhuis Antwerpen
Donderdag 2 september 2010

15u00 - 20u00

Hoofdprogramma

2

Inventi
Oude Beurs 30-32, B-2000 Antwerpen

2		 9-daags Grootmeesternormentoernooi
		 Vrijdag 3 tot en met
vrijdag 10 september 2010
		 zaterdag 11 september 2010

14u00 - 20u00
11u00 - 17u00

2		 CEO-schaaktoernooi
		 Zaterdag 4 september 2010
Zaterdag 11 september 2010

11u00 - 16u00
11u00 - 16u00

3		 Jeugdtoernooi onder de 16
		 Zaterdag 4 september 2010
Zondag 5 september 2010

11u00 - 16u00
11u00 - 16u00

3		 Jeugdtoernooi onder de 12

3

Den Wolsack
Oude Beurs 27, B-2000 Antwerpen

		 Woensdag 8 september 2010

14u00 - 17u00

Inventi dankt haar sponsors

Naar een idee van

Co-sponsors

Partners

Vrienden
THE BELGIAN
Fire protection
Security Systems
TEL (052) 31 59 60

Justin

MONARD
GEVELS

Pro Vino

nv
sa

i m p ort f r a n s e k wa l i t e i t s w i j n e n
importation vins de qualité français

www.inventichess.com

