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Hollands Glorie: nieuwe kansen op een toekomstig Hoogovens Schaaktoernooi? 

door Teun Koorevaar 

Felle strijd om Hoogovens 

Daar is ‘ie’ weer, hoor ik sommigen denken. De een instemmend en de 

ander afwijzend. Maar voor de kleine groep echt geïnteresseerden en 

meelevenden blijft de ontwikkeling in IJmuiden spannende en 

interessante kost. Hier kan geen Netflix-serie tegenop. Onze bezoekers 

zullen niet onder een steen hebben gelegen en uit de media hebben 

vernomen dat het weer flink hommeles is in IJmuiden en bijna dagelijks 

is er nieuws over de strijd die er is losgebrand! De situatie lijkt nu vele malen ernstiger dan tijdens de 

fusieonderhandelingen van de afgelopen jaren. Misschien maakt IJmuiden nu de ergste naoorlogse 

crisis door? Hoe diep moet een ‘transformatie’ gaan? Kan Hoogovens met staatssteun zelfstandig 

door, moet er genationaliseerd worden, moet er weer nagedacht worden over een fusie of komt er 

een nieuwe koper voor IJmuiden al of niet met tijdelijke hulp van de staat? De raderen draaien op 

volle toeren, ook op het hoogste niveau. IJmuiden is weer ‘Chefssache’ geworden. 

In crisis- en coronatijd is het schaaktoernooi een voor de hand liggende prooi! Welke zijn de 

overlevingskansen in 2021? Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Is online 

gaan een optie voor zowel de toppers als de amateurs? 

Magnus Carlsen wist goed gebruik te maken van de ontstane situatie door corona. Hij startte zijn 

Magnus Carlsen Chess Tour met een miljoen dollar aan prijzengeld. 

Intussen bouwt de zakenfamilie Magnus Carlsen & Co, middels een fusie en een overname in 2019, 

aan een nieuw schaakimperium van wereldklasse dat al rond de 30 miljoen waard is. Zou Magnus een 

rol kunnen spelen bij een online Tata Steel Chess Tournament 2021, of ‘Hoogovenstoernooi’ zo u wilt? 

Voor onze echt geïnteresseerde bezoekers is een uitgebreidere versie van dit artikel met veel 

achtergrondinformatie in deze pdf te lezen. Met ook links naar de vele eerdere publicaties op onze 

site. Ongetwijfeld zijn er andere meningen. Reacties, op- of aanmerkingen blijven welkom!  

Malaise in de staalindustrie fors toegenomen door corona 

Het wordt na jaren steeds onrustiger in IJmuiden en omstreken. De een zegt dat het ‘oorlog’ is en de 

ander zegt dat het nu echt menens is. Jarenlang onzekerheid over een fusie met bijbehorende 

reorganisatie, de toegenomen klimaat- en milieuzorgen en een dreigende extra CO-2 belasting. China 

en andere landen dumpen staal op de Europese markt en er was al overcapaciteit. Om nog maar te 

zwijgen van de gevolgen van de wereldwijde handelsconflicten als gevolg van de acties van een 

onberekenbare Donald T.  

Er kwamen hervormingsvoorstellen van Tata Steel Europa (TSE) waarbij IJmuiden zich ook nog eens 

zwaar beledigd voelde door uitlatingen van de directeur van TSE. De door deze directeur met veel 

tam tam aangekondigde reorganisatieplannen moesten worden afgezwakt. Volgens hem moeten de 

Britten en de Hollanders beter gaan samenwerken en de beschikbare middelen eerlijker delen, ook 

de centjes. Het moet na de ‘transformatie’ als een bedrijf gaan opereren want ze hebben volgens 

hem ook veel gezamenlijke klanten.  

https://www.schaaksite.nl/2019/12/11/ook-arme-mensen-proberen-iets-van-hun-verjaardag-te-maken/
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En als het nog niet erg genoeg is komen daar sinds maart de 

coronaproblemen bovenop. De auto-industrie had het al moeilijk en ligt nu 

bijna geheel op zijn gat, zie teletekstbericht. De staalbedrijven lijden mede 

hierdoor stevige verliezen, ook TSE. Door de gevolgen van corona moest de 

productie worden beperkt en moest worden overgegaan op een 

anderhalvemeter productieomgeving. Kantoormensen werken thuis. 

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning door de Nederlandse 

regering moesten de (aangepaste) Nederlandse reorganisatieplannen, waarover nog geen 

overeenstemming was bereikt, worden uitgesteld tot na 1 juli. Dit tegen het zere been van de baas 

van TSE. Eerst zijn zijn reorganisatieplannen afgezwakt en vervolgens moest hij eieren voor zijn geld 

kiezen om in aanmerking te komen voor steun in Nederland. En nu wordt hij weer voor het blok 

gezet met de verlenging van de Nederlandse steunregeling. In IJmuiden geldt er nog een 

baangarantie tot medio 2021 zoals overeengekomen met de vakbonden. 

Er heerst in IJmuiden een anti-Tata stemming, de oude Hoogovenssfeer is weer volledig terug. Ook in 

de media laat men dit blijken door het zo veel mogelijk over Hoogovens te hebben en niet over Tata 

Steel. Werknemers, vakbonden, directie en raad van commissarissen rechten gezamenlijk de rug. 

Tata Steel Verenigd Koninkrijk failliet? 

Het faillissement van de zieltogende poot van Tata Steel in Groot-Brittannië dreigt en gevraagd is of 

de regering in Downingstreet 10 voorlopig wil bijspringen met een bedrag van 500 miljoen pond (ca. 

560 miljoen euro). Dit zou het negatieve effect zijn op de kasstroom, gemeten over zes maanden! 

Tata Steel India wil geen geld meer stoppen in die bodemloze put in Groot-Brittannië, ze hebben al 

miljarden op dit hopeloze avontuur moeten afboeken en dit is lang nog niet alles. (Lees nog maar 

eens wat de afgezette Tata topman, Cyrus Mistry, hierover schreef in zijn afscheidsbrief in 2016). 

(Overigens verkeert een ander Tata-bedrijf in Groot-Brittannië ook in grote problemen. Het 

paradepaardje van Tata Motors, Jaquar Land Rover, heeft steun aangevraagd voor 1 miljard pond, 

ruim 1,1 miljard euro.)  

TSE wil dat de bedrijfsonderdelen van TSE meer gaan samenwerken, meer als eenheid gaan optreden 

en de middelen delen, dus ook de centjes. TSE moet de problemen nu zelf oplossen en eerst fors 

gaan hervormen, dat zijn de directieven uit India. Op geld uit India hoeven ze bij TSE niet meer te 

rekenen. Het gedwongen en knellende staalhuwelijk tussen de Hollanders en de Britten, dat al 20 

jaar duurt, staat op springen. 

Allerlei opties worden bezien waaronder de afsplitsing van de Britse activiteiten. Men wil 

voorkomen, naar verluidt, dat Britse steun naar Nederland vloeit. Wel bijzonder, een groot deel van 

het spanningsveld zit hem juist in de financiering van de aanzienlijke verliezen in het Verenigd 

Koninkrijk door Tata Steel Nederland (TSN). TSN wil hier natuurlijk vanaf. Er is al lang genoeg geld van 

IJmuiden naar de Tata Steel -bedrijven in het Verenigd Koninkrijk gegaan. 

Door TSE wordt ontkend dat afsplitsing een van de opties is waar naar wordt gekeken. In een recent 

interview in de Volkskrant zegt Jacques Schraven, tot 2017 twaalf jaar lang president-commissaris 

van TSN, het volgende: ‘ Ik kan mij voorstellen dat, als er een koper wordt gevonden voor Tata Steel in 

het Verenigd Koninkrijk, die het voor niets mag hebben. Maar dat is speculatie.’ Schraven die het 

klappen van de zweep kent en ook tien jaar lid was van de raad van commissarissen van Tata Steel 

India kan nu als vrij man zijn mening geven. 

https://www.schaaksite.nl/2016/11/25/schaken-op-de-europese-staalmarkt-15/
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Reken maar dat het er achter de schermen bikkelhard aan toe gaat want de nood is erg hoog, ook bij 

Tata Steel in India is het geen feest. In India wil men eindelijk eens harde maatregelen in Europa. 

Het nieuwe boekjaar bij Tata Steel loopt van 1 april tot 31 maart. Dit boekjaar is, financieel gezien, 

dramatisch begonnen en de verwachting is dat het nog erger wordt. In India rapporteerde de topman 

van Tata Steel recent dat op 50% van de productiecapaciteit wordt gewerkt en dat aan 

‘efficiencymaatregelen’ wordt gewerkt.  

Theo Henrar hardhandig van het staalschaakbord verwijderd 

Al langer woedde er een hevige machtsstrijd tussen Theo Henrar, de 

voorzitter van de directie van TSN, en Henrik Adam, de nieuwe CEO van 

TSE. Henrar is voorvechter van de Nederlandse belangen en heeft 

inmiddels twintig jaar fusie-ervaring. Begin vorige week leidde dit tot zijn 

onverwachte ontslag. Dit tegen het nadrukkelijke advies in van de raad 

van commissarissen van TSN. Maar de aandeelhouder (Tata Steel India, Henrik Adam is volgens een 

TSN-medewerker en de vakbonden slechts een marionet die de opdrachten uit India moet uitvoeren) 

is de baas en Henrar, Hoogovensman in hart en nieren, moest na 33 jaar trouwe dienst met een 

regeling vertrekken. In IJmuiden gooiden ze gelijk de beuk erin, ze vonden dit een oliedomme en 

ondoordachte beslissing in deze coronatijd. Binnen een aantal weken wil Adam een nieuwe 

directievoorzitter in Nederland benoemen. Hans van den Berg, directielid van TSN is op 26 mei 

tijdelijk benoemd tot waarnemend directievoorzitter. Van den Berg zit in het kamp van Henrar en 

werkt ca. 25 jaar bij het bedrijf, een oudgediende dus. Tata Steel Europe is het hier niet mee eens en 

ziet hem slechts tijdelijk als waarnemer en niet als topman van TSN. Men verwacht in IJmuiden dat 

de nieuwe directievoorzitter een zetbaas van India wordt en dat daarna de reorganisatie versneld 

moet worden doorgevoerd. 

Jacques Schraven in de Volkskrant: ‘Ze hebben Henrik Adam, een Duitser, naar voren geschoven om 

het te regelen, maar ik geloof niet dat deze man in staat is om een ingewikkeld Europees bedrijf 

succesvol te leiden’. 

 

26 mei 2020 

Insiders vrezen een ‘bijltjesdag’. In IJmuiden staan minstens 1000 van de 9000 banen op de tocht. 

Om over de banen bij de toeleveranciers, een veelvoud hiervan, in de Noord-Hollandse regio maar te 

zwijgen. 



 
Bijlage behorend bij het artikel ‘Hollands Glorie’ gepubliceerd  op schaaksite.nl op 30 mei 2020 

 

P a g i n a  4 | 11 

 

Steunpakket 

Ook IJmuiden heeft een eerste steunpakket gekregen van de Nederlandse regering door mee te doen 

met de NOW-regeling en er volgt nu een tweede ronde. TSN meldde bij monde van directievoorzitter 

Theo Henrar een geschat omzetverlies van 25% en dat 2000 medewerkers ‘thuis’ werken. Recent was 

de minister Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes, in IJmuiden om kennis te maken met de 

anderhalvemeter productieomgeving van Tata Steel Nederland. Hij had niets dan lof voor Theo 

Henrar en zijn team. Ook bij Nieuwsuur stak Wiebes twee weken gelden zijn waardering voor Theo 

Henrar niet onder stoelen of banken. Hij vond het ontslag van Henrar een groot verlies voor 

Nederland. 

Terug naar Hoogovens? 

IJmuiden zou bij afsplitsing van het Britse deel weer terug bij af zijn en blijft dan voorlopig in de 

etalage van Tata Steel India tot er een koper komt. Wie weet wordt het straks gewoon weer 

Hoogovens? Dan is de cirkel na twintig roerige fusiejaren weer helemaal rond! En wat schetst mijn 

verbazing? In het FD van afgelopen zaterdag wordt openlijk gezinspeeld op verzelfstandiging van 

IJmuiden. Schraven zegt in het FD dat hij er van overtuigd is dat IJmuiden het alleen kan. De sleutel 

tot succes van een zelfstandig Hoogovens zijn volgens hem de productie van hoogwaardig staal en 

een flinke vermindering van de CO2-uitstoot. En zo denken er meer bij VNO-NCW. Steun à la Air 

France-KLM en IHC?  

Afgelopen woensdag was hij te gast op Radio 1. Enkele uitspraken van hem:   

Volgens Schraven is Tata Steel in het Verenigd Koninkrijk niet levensvatbaar door de structurele en 

voortdurende problemen. Hij begrijpt Tata Steel India wel. Ze hebben veel geld geïnvesteerd in 

Europa en er nooit plezier van gehad. Als je investeert wil je wel enig dividend zien. IJmuiden was 

altijd winstgevend, de winstuitkeringen van IJmuiden waren nodig om de verliezen in het Verenigd 

Koninkrijk te dekken en soms moest er nog geld uit India bij. Voor Tata Steel India houdt het ook een 

keer op. Ze hebben betere groei vooruitzichten in India en hebben veel in eigen land geïnvesteerd. 

Op een bepaald moment kan er ook geen geld meer naar Europa, dat begrijpt iedereen. 

Hij zou er niet tegen zijn als met hulp van de staat IJmuiden weer op eigen benen komt te staan. Als 

zelfstandig bedrijf, genoteerd aan de Nederlandse beurs, heeft het zeker toekomst. Natuurlijk moet 

er ook in IJmuiden wel het een en ander veranderen want de concurrentie blijft hevig en er moet nog 

efficiënter worden gewerkt. Ze moeten zich aanpassen aan de nieuwe economische realiteit. 

IJmuiden is altijd in staat geweest de investeringen zelf te verdienen en te financieren uit de eigen 

kasstroom.  

Eric Wiebes, onze minister van Economische Zaken en Klimaat, heeft op 26 mei een videogesprek 

gehad met de topman van het Tata-concern. De inhoud van dit gesprek is geheim. 

Natuurlijk moet Tata Steel India willen meewerken aan een eventuele ‘uitkoop’ van IJmuiden. Met 

enige creativiteit in Nederland zou het dan moeten lukken. Maar de bal ligt in India. 

Hans Schenk, emeritus-hoogleraar economie en voormalig adviseur van de ondernemingsraad van 

Hoogovens is het met Schraven eens. Maar daarvoor is wel lef nodig, zegt hij in het FD. Een 

zelfstandig IJmuiden kan beter innoveren dan binnen TSE. Als we miljarden aan KLM geven waarom 

dan niet aan IJmuiden? ‘Het lijkt mij sterk dat Wiebes en de zijnen hiervoor niet te porren zijn’, zei 

hij.  
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Recent werd ook nog gemeld dat (middel)grote bedrijven die van groot belang zijn voor de 

Nederlandse economie mogelijk genationaliseerd kunnen worden als zij na het tweede steunpakket 

nog diep in de economische problemen zitten en van cruciaal belang zijn voor Nederland. Hoogovens 

is belangrijk voor de Nederlandse maakindustrie en de werkgelegenheid in Noord-Holland. 

Europese Ondernemingsraad van TSE is ontploft 

De Volkskrant meldde vorige week  zaterdag dat de Britten woest zijn om ‘verraad’ van de 

Nederlandse ondernemingsraad en vakbonden. Zij hebben de samenwerking in de Europese 

ondernemingsraad opgezegd. Waar ze tijdens de fusiegesprekken gezamenlijk zij aan zij optraden 

staan ze nu fel tegenover elkaar. De nationale belangen staan nu voorop. Maar een feit is dat de 

Britten de afgelopen jaren al aardig hebben moeten bloeden en dat de gewenste en noodzakelijke 

investeringen uitbleven. 

Vakbonden stellen directie Tata Steel Nederland een ultimatum 

De vakbonden maken van de chaotische situatie gebruik met (toeter)acties en korte onderbrekingen. 

Afgelopen donderdag hebben ze de directie van Tata Steel Nederland een ultimatum gesteld. 

De eisen van de bonden zijn: 

- Aan het werkgelegenheidspact dat loopt tot 2021 mag niet worden getornd. Dus geen 

gedwongen ontslagen. 

- Het werkgelegenheidspact moet worden verlengd tot 2026. 

- IJmuiden moet een volledig zelfstandig opererend bedrijf blijven. 

- Er mogen geen onderdelen van het bedrijf worden verkocht. 

- Er moet helderheid komen over het vertrek van Theo Henrar, de directievoorzitter van TSN. 

De Nederlandse directie heeft tot 2 juni 16.00 uur om de eisen van de bonden in te willigen. Hierna 

wordt aan de leden voorgelegd welke acties nodig zijn. Stakingen worden niet uitgesloten. 

De vakbonden maken van de chaotische situatie gebruik met acties, korte onderbrekingen. 

Afgelopen donderdag hebben de directie van Tata Steel Nederland een ultimatum gesteld 

Fusiebesprekingen met ThyssenKrupp hervat? 

Na de mislukte fusie met Tata Steel Europa vorig jaar heeft ThyssenKrupp niet stilgezeten. De 

topman Heinrich Hiesinger stapte op en zijn rechterhand en financiële man Guido Kerkhoff nam het 

stokje over. Ook Kerkhoff moest het veld ruimen. Martina Merz, gedelegeerd commissaris in de raad 

van toezicht, werd benoemd tot opvolger en topvrouw van het concern. Recent werd haar termijn 

met drie jaar verlengd. 

Martina Merz heeft een nieuwe strategie uitgezet. De Liftendivisie is verkocht voor 17 miljard aan 

een consortium van investeerders. Zelf houdt ThyssenKrupp een klein minderheidsbelang. Daarnaast 

is er een nieuw Plan ‘20 – ‘30 gemaakt voor de staalpoot. Er gaan tot 2026 ca. 3000 banen verloren 

en er wordt ruim 4 miljard geïnvesteerd om de concurrentie aan te gaan met Arcelor Mittal, Tata 

Steel en Voestalpine. Hiervoor is overeenstemming bereikt met de industrievakbond IGMetall. 

Daarnaast is er ook een ‘coronapakket gemaakt’ met o.m. arbeidstijdverkorting. De verliezen zijn 

aanzienlijk en men voorziet voorlopig geen verbetering net als bij de andere staalbedrijven. 

Omdat consolidatie op de Europese Staalmarkt nog steeds noodzakelijk is om overcapaciteit tegen te 

gaan gaat ThyssenKrupp opnieuw op zoek naar (fusie)partners. Zij zien meerdere opties waaronder   
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Tata Steel Europa. Bijzonder is dat de Henrik Adam, de directeur van Tata Steel Europa, 13 jaar bij 

ThyssenKrupp in de staaldivisie heeft gewerkt voordat hij overstapte naar Tata Steel Europa.  

Uit Duitsland en India kwamen er recent berichten dat er mogelijk nieuwe verkenningen komen 

tussen Tata Steel Europa en ThyssenKrupp. Ze willen nagaan wat er moet gebeuren om aan de eisen 

van de Europese Commissie tegemoet te komen om de vorig jaar gestrande fusie toch te kunnen 

realiseren. Het gaat om het afstoten van bedrijven c.q. activiteiten. Er zou nu meer bereid zijn om dit 

te doen. Het water staat bij beide bedrijven tot aan de lippen, zowel bij ThyssenKrupp als bij Tata 

Steel Europa. De verliezen zijn aanzienlijk en onder druk wordt alles vloeibaar. ThyssenKrupp kan een 

stootje hebben en zij zijn al een stuk verder dan Tata Steel Europa. 

Alle hoofdrol spelers van de eerder voorgenomen fusie zijn vertrokken dus kan er weer fris worden 

nagedacht over nieuwe mogelijkheden om te fuseren. Alle rapporten liggen op tafel, alle inns en outs 

zijn bekend en dan kan het snel worden opgepakt. 

Moet Tata Steel Chess bezuinigen? 

Voor aanvang van het toernooi dit jaar werd de mededeling gedaan dat het toernooi ook in 2021 
doorgang zou vinden. Een zeer verheugende mededeling in moeilijke tijden, maar dit was voor de 
uitbraak van corona. Nu IJmuiden ook staatssteun krijgt (deelname aan NOW-regeling) en er meer 
staatssteun nodig zal zijn en corona voorlopig zijn grote beperkingen kent voor grote evenementen is 
de vraag of het traditionele Tata Steel Chess Tournament nog wel doorgang kan vinden. Om 
meerdere redenen lijkt dit voorlopig geen reële optie. 

Hans van den Berg, een van de Nederlandse directeuren, meldde in het jongste personeelsblad. 'We 
moeten letterlijk en figuurlijk ieder dubbeltje omdraaien om onze cashpositie te verbeteren ten 
behoeve van onze continuïteit. We moeten simpelweg alle zeilen bijzetten om ons geld in onze zakken 
te houden.'  

Financieel moet het ergste nog komen en een forse reorganisatie lijkt onontkoombaar. Dan is het 
logisch dat ook het toernooibudget aan de orde komt. 

So wie so moet de opzet van het toernooi vanwege corona drastisch worden aangepast zolang er 
geen vaccin of medicijn is. Een anderhalvemetertoernooi in Wijk aan Zee lijkt geen optie. Spreiding 
over het dorp evenmin. 

Ook de toppers zullen niet staan te springen om fysiek bij elkaar te komen zolang de 
besmettingsrisico’s blijven bestaan. Zeker nu ze ook een leuk ‘online speeltje’ hebben en van huis uit 
kunnen ‘werken’. Recent meldde Magnus Carlsen bij de Amerikaanse zender CNN dat hij verwacht 
dat er pas in de loop van volgend jaar weer toptoernooien, in een of andere vorm, gehouden zullen 
worden. Ook dan zullen er voorlopig geen handen worden geschut. 

Geen toernooi wordt een grote tegenslag voor de middenstand in Wijk aan Zee e.o. Want de komst 
van duizenden spelers en bezoekers naar Wijk aan Zee zorgen jaarlijks voor zeer goede weken. 

In zo’n grimmige sfeer tussen TSE en TSN een toernooi in Wijk aan Zee organiseren is ook geen feest. 
Zeker nu Theo Henrar is ontslagen. En wie weet wat er allemaal nog staat te gebeuren de komende 
maanden.  

Luidde Magnus Carlsen een nieuw schaaktijdperk in? 

De toppers, onder bezielende leiding van wereldkampioen Magnus Carlsen, hebben andere ludieke 

oplossingen gevonden voor schaken in coronatijd, een tijd die langer kan duren dan we denken. Ze 

spelen online rapid- en snelschaakpartijen, geheel andere disciplines. Carlsen zag al snel in dat dit 
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een geschenk uit de hemel was, niet alleen sportief maar ook voor zijn zakelijke belangen. De eerste 

wereldkampioen die van huis uit zijn werk kan doen! 

Carlsen begon met zijn prestigieuze online invitatietoernooi met een goed gevulde prijzenpot met 

maar liefst 250.000 dollar. Hij won zelf de hoofdprijs (70.000 dollar). Giri presteerde het om zowel 

Carlsen als Caruana te verslaan, maar speelde verder een matig toernooi. Deze disciplines liggen hem 

(nog) niet zo. 

Het initiatief van Carlsen was een groot succes en smaakte naar meer voor Carlsen c.s. Online 

toernooien volgden elkaar snel op. Hij deed mee met het FIDE Steinitz online toernooi en won dit. 

Carlsen bleek in staat voldoende sponsors te aan te trekken om een goed vervolg te geven aan zijn 

prestigieuze invitatietoernooi, dat de naam kreeg Magnus Carlsen Chess Tour. Marketing van de 

bovenste plank. 

The $1M Magnus Carlsen Tour: A New Era for Chess 

 

Een prijzenpot met een miljoen dollar in totaal, inclusief de prijzen van zijn invitatietoernooi! Dit liegt 

er niet om. Verbeteringen worden per toernooi doorgevoerd. De knock-out moest een belangrijkere 

rol gaan spelen. Voor de Lindores Abbey Rapid Challenge was Anish Giri niet uitgenodigd, hij treedt 

waarschijnlijk weer op bij de Online Chess Masters. Carlsen verloor een spannende confrontatie 

tegen Nakamura in de halve finale. De finale gaat nu verrassend tussen Daniil Dubov, die Ding Liren 

uitschakelde, en Nakamura.  

Spectaculaire online partijen 

Het blijft spectaculair met online rapid & snelschaak. Hans Ree in zijn rubriek van 9 mei met de 

veelzeggende kop ‘Hoogwaardig foutenfestival’ : 

https://www.schaaksite.nl/2020/05/13/schaakrubrieken-weekend-9-mei-2020/
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‘Ik beschouw mezelf als een purist voor wie het heiligschennis is als er van rapidschaak wordt gezegd 

dat het mooier is dan klassiek schaak. Maar ik kijk er graag naar, ondanks de fouten of juist dankzij 

die fouten.’ 

En in zijn rubriek van 16 mei schreef hij: 

‘Nu is er bijna geen dag meer zonder dat we topschakers in actie kunnen zien. Het is mooi dat dit alles 

er is, maar je gunt het hun dat ze snel weer buiten mogen spelen’.  

Magnus Carlsen & Co. als zakenman en mede-eigenaar van Chess24 en Chessable 

PlayMagnus 

In februari 2014 werd PlayMagnus gelanceerd. Dit was de naam van een nieuwe schaakapp met een 

bijbehorende website en een YouTubekanaal waarop de eerste gratis trainingsvideo te zien was. 

Investeerders waren bereid aan boord te komen van dit in Oslo gevestigde bedrijf. De familie Carlsen 

(vader en zoon) is medeaandeelhouder en drijvende kracht achter dit idee. PlayMagnus is een sterk 

groeiend platform. 

Chess24 

Chess24 is geboren uit discussies tussen zakenman en schaakliefhebber Enrique Guzman en 

grootmeester Jan Gustafsson. Zij hebben elkaar voor de eerste keer ontmoet in de Hamburgse 

Schaakclub. Ze werden het samen eens ‘s werelds beste allround schaakplatform te gaan 

ontwikkelen, waarmee ze in 2014 zijn begonnen.  

De Onlinetoernooien zijn live op Chess24 in meerdere talen te volgen met verschillende 

commentatoren. Magnus treedt hier regelmatig op als commentator en sommige van zijn uitspraken 

liegen er niet om. De toppers nemen elkaar vaak op de hak, zoals ze dat ook op social media doen. 

Chessable 

Chessable is een uniek idee van David Kramaley en IM John Bartholomew. David is gepromoveerd in 

de psychologie aan de universiteit van Bristol en heeft toegepaste psychologie gestudeerd aan de 

universiteit van Liverpool. Hij heeft ook een achtergrond in de informatica. In 2016 ging deze site 

live. David is verantwoordelijk voor het leer- en spelaspect van Chessable. International Master John 

Bartholomew heeft zich gericht op de kwaliteit van de inhoud en de gebruikerservaring. Chessable is 

een zeer succesvolle site waarop de diensten steeds verder worden uitgebreid en is een snel groeiend 

platform. 

Han Schut, die in Amerika woont en de vader is van Donna en Lisa, schrijft artikelen op onze site over 

zijn bevindingen op Chessable en is daar zelf ook actief met trainingen, o.m. met openingen. Iedereen 

mag zelf cursussen ontwikkelen, al dan niet gebaseerd op een boek, en deze tegen betaling aanbieden 

op Chessable. Han verzorgt in coronatijd ook gratis lessen op zijn YouTubekanaal. 

Een fusie en een overname 

Vorig jaar is Magnus Carlsen & Co mede-eigenaar geworden van Chess24 door zijn, in Oslo 

gevestigde, bedrijf PlayMagnus samen te voegen met het bedrijf achter Chess24. Een 

aandelenconstructie met op de achtergrond investeerders die graag willen meedoen. Daarnaast 

hebben ze vorig jaar ook Chessable ingelijfd, volgens sommigen was hiermee ruim een miljoen euro 

gemoeid, ook in de vorm van een aandelentransactie. Onderdeel van deze overeenkomst was de 

https://www.schaaksite.nl/2020/05/20/schaakrubrieken-weekend-16-mei-2020/
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toezegging meer dan een half miljoen euro in Chessable te investeren om de site op een hoger plan te 

brengen. Bijvoorbeeld worden schaakboeken omgezet naar online schaakcursussen. Belangrijke 

uitgevers als New in Chess, Thinkers Publishing, Quality Chess en Russel Enterprises doen inmiddels 

mee, andere zullen volgen. Eerst was de weg eerst een fysiek boek, daarna een e-boek en daarna een 

cursus gebaseerd op het boek. Nu kan het ook andersom! Ook de videolessen spelen een steeds 

belangrijkere rol. Als je maandelijks ziet welke boeken, cursussen, video’s worden toegevoegd lijkt 

het wel een snelgroeiende schaaklessupermarkt. Er wordt hard gewerkt men aan toepassingen voor 

tablets en mobieltjes. 

De drie formules (PlayMagnus, Chess24 en Chessable) blijven voorlopig los van elkaar opereren 

maar zullen elkaar wederzijds gaan versterken. En bij deze drie zal het niet blijven. Ze willen bouwen 

aan iets groots en ze zijn aardig op weg. Een slimme zet van Magnus Carlsen en zijn partners! 

Het bezoekersaantal bij Chess24 steeg, mede door de coronaproblematiek, volgens insiders met 

honderden procenten. De doelstelling van Chess24/PlayMagnus/Chessable is wereldwijd het beste 

schaakplatform te worden die de beste schaakervaring kan bieden om te spelen, te leren en te 

kijken. Een wereldwijd topmerk worden dus. Ze hebben de know-how , de middelen, investeerders 

en de wereldkampioen/mede-eigenaar als uithangbord om dit te realiseren. Mede-eigenaar Jan 

Gustafsson speelt op Chess24 een belangrijke rol met daarnaast veel toppers die commentaar 

verzorgen. De goede verstandhouding met de FIDE is ook niet onbelangrijk. Er is een ware 

concurrentiestrijd los gebarsten met de grote jongens als Chess.com, Chessbase en andere. 

De geschatte waarde van de onderneming ligt volgens insiders rond de 30 miljoen euro. Ca. 25% van 

de aandelen zou, volgens niet bevestigde berichten, in handen zijn van de familie Carlsen, ca. 35% in 

handen van Enrique Guzman, Gustaffson en anderen, en ca. 40% in handen van overige 

investeerders.  

Mag Tata Steel Chess Online? 

De vraag is of er budget beschikbaar komt om Tata Steel Chess eventueel online te organiseren? 

Zowel bij de toppers als bij de amateurs. Het is dan wel de formule die Tata Steel Chess India 

hanteerde de afgelopen twee jaar, maar dan nog niet online. De vraag is ook of Tata Steel Chess India 

dit jaar (online) doorgaat? 

 

Gaat Magnus Carlsen helpen? 

De vraag is of er budget komt om Tata Steel Chess online te laten organiseren in 2021? Ik sluit niet uit 

dat Magnus Carlsen wel wil helpen als het hem gevraagd zou worden. Het Tata Steel Chess Toernooi 

is toch zijn toernooi! Wel jammer voor de middenstand in Wijk aan Zee en de amateurs die liever 

buiten willen spelen. 

Tata Steel Chess Tournament en het Gibraltar Chess Festival 

Deze twee toernooien overlappen elkaar ieder jaar weer. Het Gibraltar Chess Festival is de laatste 

jaren sterk in opkomst met een stevig budget. Tata Steel Chess is van 15-31 januari 2021 en het 

Gibraltar Chess Festival is van 18-28 januari 2021. Stel dat beide overgaan op een online toernooi. 

Dan wordt interessant wie welke uitzendrechten krijgt en welke toppers aan het een dan wel aan het 
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andere toernooi zullen deelnemen. Aan de deelname van Carlsen is in ieder geval Chess24 

verbonden.  

De directeur van Tata Steel Chess had al meer dan gewone belangstelling getoond voor het online 

invitatietoernooi van Magnus. Naast schaken ging zijn aandacht vooral uit naar de opzet, uitvoering 

en presentatie van deze uitzendingen, liet hij in een interview weten. Of hij budget krijgt om een 

online toernooi te mogen organiseren blijft voor ons een vraag, voor hem misschien al een weet? 

Eerst moet er een nieuwe directievoorzitter aantreden bij TSN en als deze niets met schaken heeft 

dan kan het nog knap lastig worden in deze crises- en coronatijd.  

Wordt dit de ergste naoorlogse crisis in de geschiedenis van Hoogovens? De voorgaande crises 

liepen, zoals eerder uitgebreid beschreven, goed af voor het schaaktoernooi. Maar resultaten uit het 

verleden geven ook hier geen garanties voor de toekomst. 

Dank aan Theo Henrar 

Twaalf jaar lang was Henrar de directievoorzitter en onder zijn bezielende leiding heeft het 

schaaktoernooi altijd doorgang kunnen vinden. Hij was zeer betrokken bij het toernooi. 

Volgens Henrar zijn Tata Steel en schaken onlosmakelijk met elkaar verbonden. “Samen met de 

inwoners zorgen we ervoor dat Wijk aan Zee weer twee weken lang het middelpunt van de wereld is, 

of in ieder geval van de schaakwereld”, waren jaarlijks zijn gevleugelde woorden. Hij is daar steeds 

uitstekend in geslaagd. 

In de tien jaar dat schaaksite.nl bestaat kon jaarlijks veel aandacht worden besteed aan het toernooi 

en alles er omheen. Hiervoor zijn we Theo Henrar, zijn team en Tata Steel Nederland veel dank 

verschuldigd en wij wensen hem het beste. Wie weet zien we hem nog wel eens terug bij het 

Hoogovens Schaaktoernooi? 

 

Theo Henrar reikt Magnus Carlsen de winnaarstrofee uit, foto: Tata Steel Chess Tournament, Alina L’Ami 

Eerder verschenen artikelen op schaaksite.nl 

Felle strijd op Tata (Steel) schaakborden 

‘Ook arme mensen proberen iets van hun verjaardag te maken’ 

Windkracht 12 op komst in Wijk aan Zee, 1500 overtollige banen in Nederland 

Grote reorganisaties op komst bij Tata Steel Europe 

Tata Steel terug bij af, hevige crisis op het Europese staalschaakbord 

 

https://www.schaaksite.nl/2019/12/11/ook-arme-mensen-proberen-iets-van-hun-verjaardag-te-maken/
Felle%20strijd%20op%20Tata%20(Steel)%20schaakborden
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Grote%20reorganisaties%20op%20komst%20bij%20Tata%20Steel%20Europe
https://www.schaaksite.nl/2019/06/14/tata-steel-terug-bij-af-hevige-crisis-op-het-europese-staalschaakbord/
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38 artikelen over de strijd op het Europese Staalschaakbord 

(Lees ook deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7, deel 8, deel 9, deel 10, deel 11, deel 12, deel 13, deel 14, deel 

15, deel 16, deel 17, deel 18, deel 19, deel 20, deel 21, deel 22, deel 23, deel 24, deel 25, deel 26, deel 27, deel 28 deel 29, 

deel 30, deel 31, deel 32,  deel 33,  deel 34,  deel 35 , deel 36, deel 37 en deel 38) 
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