
Achtergrond
Het Tata Steel Chess Tournament is een 
schaaktoernooi dat jaarlijks in januari wordt 
gehouden in de Moriaan, Wijk aan Zee. Het 
is een van de grootste en sterkst bezette 
toernooien, met bezoekers van over de 
gehele wereld. Het toernooi is door NOC*NSF 
gekwalificeerd als topsportevenement. 

Een rijke historie 
Het Tata Steel Chess Tournament heeft een 
lange historie. Wat in 1938 begon als een 
personeelstoernooi van het staalbedrijf, is 
inmiddels uitgegroeid tot een internationaal 
toernooi van wereldformaat, waar zowel 
grootmeesters als amateurs hun agenda’s 
jaarlijks voor vrijhouden.
Sinds 2010 is het toernooi vernoemd naar 
Tata Steel en is de huidige vorm een groot 
toernooi met honderden deelnemers, 
verdeeld over tienkampen, dagvierkampen 

en weekendvierkampen. De Masters groep 
van het toernooi geldt als een van de sterkst 
bezette toernooien op de schaakkalender.
In de 85 jaar van zijn bestaan heeft het 
Tata Steel Chess Tournament enkele van de 
grootste namen uit de schaakgeschiedenis 
aangetrokken. Bezoekers van het toernooi 
zijn getuige geweest van de opkomst en 
dominantie van spelers als Magnus Carlsen uit 
Noorwegen, Viswanathan Anand uit India en 

Gary Kasparov uit Rusland. In 2021 werd het 
toernooi gewonnen door Jorden van Foreest, 
die daarmee de eerste Nederlandse winnaar 
sinds 1985 werd.

TATA STEEL CHESS TOURNAMENT 
In 2023 vindt het Tata Steel Chess Tournament voor de 85e keer plaats. De allerbeste 
schaakgrootmeesters van de wereld, samen met duizenden amateurspelers, komen 
hier samen op een van de meest prestigieuze evenementen op de internationale 
schaakkalender: ook wel het ‘Wimbledon van het schaken’.

28 
grootmeesters

+15 miljoen
livestream bezoekers

+47.500
website bezoekers

+10.000
10.000 online bezoekers 

van het Chess Festival 

2.000 
amateurs



Tata Steel Chess Tournament: factsheet

Schaken en de omgeving  
Schaaksport verbindt mensen van over de hele 
wereld, hetgeen nu meer dan ooit belangrijk 
is. Via #ChessConnects organiseert Tata 
Steel samen met haar partners verschillende 
projecten om mensen rondom de schaaksport 
met elkaar in contact te brengen, met een 
speciale focus op het verbinden van jongeren. 
Zo gaat het toernooi niet voorbij zonder het 
jaarlijkse Tata Steel Chess Festival. Tijdens 
dit tweedaagse familiefestival is er o.a. de 
mogelijkheid om (online) een bezoek te 
brengen aan het terrein van Tata Steel en 
kinderen kunnen deelnemen aan de Tata – 
Kids of Steel®️ games. 

Bij Tata Steel ondersteunen we de filosofie dat 
schaken, bewegen en creativiteit dé sleutel 
zijn in de vorming en groei van het brein van 
kinderen. Tijdens het Chess Festival weekend 
kunnen kinderen op een leuke manier een 
breed palet aan activiteiten aanbieden: van 
voetbal, judo, skaten en technisch knutselen 
tot – uiteraard – schaken waarmee een 
echte Tata-Kids of Steel medaille valt te 
verdienen. Traditioneel ontbreekt ook de 
Tata-kids of Steel®️Jeugdsimultaan niet in het 
programma van het schaaktoernooi. Jeugd 
uit de regio neemt het tijdens dit event op 
tegen een aantal bekende schakers in een 
simultaanwedstrijd. 

De lokale gemeenschap, waaronder het dorp 
Wijk aan Zee, is erg belangrijk voor ons. Het 
toernooi zorgt ervoor dat tijdens de doorgaans 
stille wintermaanden schaakliefhebbers in 
januari naar het kustdorp trekken. Dit geeft de 
lokale economie een boost, naast de gezellige 
schaaksfeer die er in het dorp heerst.

Staal en schaken: creativiteit 
en innovatie
Tata Steel kiest voor schaken, omdat schaken 
gericht is op strategisch denken en op het 
vinden van creatieve oplossingen voor 
complexe vraagstukken. Tata Steel heeft 
diezelfde focus. Staal maken is een hightech 
proces met een cruciale rol voor innovatie. 
De medewerkers van Tata Steel werken 
voortdurend aan het bedenken van slimme 
oplossingen om processen en producten 
verder te verbeteren. 

Corona: van live naar 
livestream 
Door de coronacrisis is in 2021 en 2022 de 
opzet van het toernooi aangepast, waarbij 
alleen de schaakgrootmeesters een ‘over 
the board’ (face2face) competitie hadden. 
Daarnaast was er een groot online aanbod. 
Alle grootmeesterpartijen waren te volgen via 
een live broadcast, waar we 6,3 miljoen unieke 
online bezoekers van over de hele wereld 
mochten ontvangen. Ook organiseerden 
we een online Chess Festival voor kinderen 
en families met 10.000 online bezoekers. De 
traditionele schaaksimultaan voor de jeugd 
werd online gespeeld door 480 kinderen.
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Meer weten? Bezoek dan onze website: tatasteelchess.com
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8 KEER KAMPIOEN 
In 2022 won wereldkampioen Magnus 
Carlsen voor de 8e keer het Tata 
Steel Chess Tournament. Daarmee is 
Carlsen recordhouder van de meeste 
overwinningen op het toernooi.

AMATEURS NAAST 
GROOTMEESTERS
De combinatie van grootmeesters en 
amateurs die op één locatie tegelijkertijd 
schaken is een van de unieke kenmerken 
van het Tata Steel Chess Tournament. 
Deze combinatie staat symbool voor de 
menselijke verbinding die het toernooi 
traditioneel creëert.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Een goed voorbeeld van creativiteit en 
innovatie is het gebruik van kunstmatige 
intelligentie (AI). Schaken is een van de 
gebieden waar deze techniek zijn sporen 
heeft verdiend. Ook bij Tata Steel wordt 
gebruik gemaakt van AI in diverse 
innovatie programma’s, om processen en 
de kwaliteit van staalproducten continu 
te verbeteren. Meer weten? Bekijk dan het 
Tata Steel Game Changer event van vorig 
jaar.  
https://www.youtube.com/watch?v=_
SPZpKSEmIg

EDITIE 85
Bij de 85e editie willen we het beste nemen uit twee werelden: we verwachten 2.000 
amateurschakers en 28 grootmeesters van wereld formaat, en bieden de mogelijkheid om 
het evenement zowel fysiek als online bij te wonen. Daarnaast schaken de topschakers 
één ronde op een toplocatie tijdens Chess on Tour.  De 85e editie van het Tata Steel Chess 
Tournament vindt plaatst van 13 tot en met 29 januari 2023. Meer informatie is te vinden op 
www.tatasteelchess.com.
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