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Penning van de schaakkampioenschappen 2e klasse van Ernst Peltzer 1949-‘50 

(3.5x3.5 cm) 

   

(Hans en Ernst Peltzer)
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(Wikipedia) 

Het eerste Hoogovenstoernooi – nu Tata Steel Chess Tournament – werd in 1938 

gehouden op het terrein van Hoogovens. Aanvankelijk regionaal werd het een 

toernooi van nationale allure. Zo deed in 1940 Max Euwe, wereldkampioen van 

1935 tot 1937 en van 1920 tot in de jaren vijftig de sterkste Nederlandse schaker, 

mee. 

In 1942 verhuisde het toernooi naar Beverwijk en in 1946 was het voor de eerste 

keer internationaal en werd de hoofdgroep een tienkamp. Dat bleef zo tot en met 

1962. Er werd geschaakt in het voormalige Kennemer Theater aan de Zeestraat. In 

1960 deed voor het eerst een speler uit de Sovjet-Unie (Tigran Petrosjan) mee. In 

1963 werd het 25-jarig jubileum gevierd met een 18-kamp, gewonnen door Hein 

Donner. Daarna werd het toernooi een 16-kamp, waaraan bijna altijd wereldtoppers 

deelnamen. Het werd in 1967 uitgebreid met een tweede spelersgroep en een aantal 

open groepen. 

In 1968 verhuisde het toernooi van Beverwijk naar Wijk aan Zee. In 1976 maakte 

Hoogovens een crisis door die ook op het toernooi doorwerkte. Zo werd de 

hoofdgroep teruggebracht naar twaalf man. In 1980 was het ergste voorbij en werd 

de hoofdgroep een 14-kamp, wat het sindsdien gebleven is. Uitzonderingen waren 

de jaren 1993 en 1995, toen er werd geëxperimenteerd met een knock-outtoernooi. 

Van 1999 tot 2001 kreeg het toernooi een publicitaire impuls als gevolg van de 

deelname van Garri Kasparov, een van de beste schakers aller tijden. Sindsdien doet 

een groot deel van de wereldschaaktop 10 van de FIDE-ratinglijst mee. Na de fusie 

van Hoogovens met British Steel veranderde de naam van het toernooi in Corus-

toernooi (bron: Wikipedia). Wereldwijd is het in zijn huidige vorm een van de meest 

prestigieuze schaaktoernooien met honderden deelnemers, verdeeld over 

tienkampen, vierkampen, een rapidtoernooi, een superchess-toernooi en drie 

hoofdgroepen. 

De A-groep bepaalt het internationale prestige van het toernooi als een van de 

sterkst bezette toernooien ter wereld op de schaakkalender. Na de afronding van de 

overname van het Brits-Nederlandse Corus door het Indiase Tata Steel, kreeg het 

toernooi zijn huidige naam. 
 

  

https://www.tatasteelchess.com/
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Kostic logeerde toen bij ons. Hij 

wilde ’s nachts oefenen en vroeg 

mijn moeder dan om warme melk. 

De jas op het beeld is misschien 

wel de jas die hij van ons had 

gekregen. Het was koud in de 

winter! Yoegoslavie was toen 

communistisch en heel arm. Hij 

kreeg maar heel weinig geld van 

hun regering als internationale 

schaakmeester. 
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Waarschijnlijk waren de clubkampioenschappen (Hoog Oven Schaak Club) elk jaar vóór het internationale 

toernooi. De club speelde elke week in de serre van het Kennemer Hotel in Beverwijk aan het begin van de 

Vondellaan, hoek Velserweg. Dat hotel is al lang geleden afgebroken. Wij woonden aan de andere kant, nr 91. 

Toen al, of later was het Hoogoven Schaaktoernooi in de Zeestraat in het Kennemer Theater (ook bioscoop). Ik 

ben daar vaak gaan kijken en dan liep je gewoon langs die grootmeesters met zo’n klok op tafel. Er werd ook 

simultaan gespeeld! Nog later was het toernooi in Wijk aan Zee. We hebben ook een keer een Friese boer in 

huis gehad, Mulder van Leens Dijkstra. Daar heb ik toen een paar keer samen met Joanna gelogeerd, in de 

bedstee en op de hooizolder. 


