
 

Tata Steel Chess on tour in Alkmaar 

Tata Steel Chess on tour in Alkmaar  

brengt staal- en kaasmakers bij elkaar  

voor een zinderend duel der giganten. 

In theater De Vest laat the best of the best 

ons en elkaar ongetwijfeld alle kanten  

van werelds beste schaakspel zien, 

terwijl de schoonheid van stilte zege viert  

tijdens een prachtige schaakkunstexpositie 

op kleine afstand van deze competitie. 

 

Terwijl grootmeesters door lokale scholieren 

voor een potje schaak uitgedaagd zijn, 

kom je misschien wel Carlsen of Giri  

in levende lijve tegen op het Waagplein!  

En dan zeggen ze: “het schaakwereldje is klein”, 

maar misschien is Alkmaar wel groots als gastvrouw: 

de koningin is hier immers een aangename dame 

in de vorm van een in brons gegoten kaasmeisje   

en de schaakclub heet hier toepasselijk Waagtoren 

waar je welkom bent; te paard of schuin lopend,  

want of zwart of wit hier nu vanmiddag opent, 

Alkmaar is een kleurrijke speelse speelstad  

en daarnaast een hele goede schaakmat-tie. 

 

Joris Brussel  

Stadsdichter van Alkmaar 

www.jorisbrussel.nl  
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Tata Steel Chess on tour in Alkmaar 

 

Tata Steel Chess on Tour in Alkmaar unites  

steel and cheese makers to see the fight 

of the century when it becomes to chess 

so watch closely and keep your heart in your chest, 

because all the best will battle in Theatre The Vest. 

Local teens challenge grand masters for a chess lesson: 

whoever wins the simultaneous course: class is in session! 

  

While silence is winning in a chess art exposition nearby,  

you can maybe look Carlsen or Giri straight in the eye 

just walking around Alkmaar’s famous Waagsquare 

so we proof the point: chess is everywhere 

especially with this city as our lovely host. 

Our lady is a cheese girl, the queen we love most  

and our chess club is named after the Waagtower 

come in for an hour, after a jump of your horse  

it doesn’t matter if you play black or white 

alright; anyone is welcome of course 

Alkmaar is a playful colourful city in the North-Holland state 

that’s open to visit and to check (with your) mate. 

 

Joris Brussel 

City poet of Alkmaar  

www.jorisbrussel.nl 
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