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Peter Heine gennemførte en 
opvisningskamp med bind 
for øjnene, da han besøgte 
Vestfjendsskolen i Vridsted i 
går. Foto: Morten Dueholm

10-årige Jakob Schultz Svenningsen spillede uafgjort - re-
mis - mod stormesteren, og det var han godt tilfreds med.

Mange fulgte matchen i fællesrummet på Vestfjendssko-
len, hvor der var helt stille, mens kampen var i gang.

Skakkens Laudrup besøgte 
skolen i Vridsted
Skakmesteren Peter Heine var i går på besøg på Vestfjendsskolen og spil-
lede blandt andet remis med 10-årige Jakob Schultz Svenningsen.
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VRIDSTED: 10-årige Jakob 
Schultz Svenningsen fra 4. 
klasse på Vestfjendsskolen 
kan godt sætte et kryds i ka-
lenderen ud for den 2. marts 
2015. Her spillede han remis - 
uafgjort - foran 100 elever og 
andre tilhørere med skakstor-
mesteren Peter Heine, der le-
ver af at spille skak i den tyske 
bundesliga, er femdobbelt 
dansk mester i skak og træner 
og sparringspartner med den 
norske verdensmester i skak, 
Magnus Carlsen.

Det skete som første del af 
et besøg af skakmesteren, som 
eleverne i skolens skakklub 
har hentet hjem, da de vandt 
landsfinalen i Skolernes Skak-
dag i marts sidste år.

»Det er en stor dag. Det 
vil svare til, at de lokale ung-
domsspillere i fodbold fik be-
søg af Michael Laudrup eller 
Daniel Agger. Og Jakob gjorde 
det rigtigt godt,« sagde en glad 
Morten Sørensen, der står i 
spidsen for Vestfjends Skole-
skak, som klubben hedder.

Det fine resultat kom i hus 
ved en kamp, hvor Peter Heine 
spillede med bind for øjnene 
og således skulle visualisere 
skakbrættet og modstande-
rens træk, som han fik besked 
om af en hjælper. 

»Først skulle jeg have vun-
det, og så skulle jeg have tabt, 
så remis er et fint resultat. Og 
han gjorde det godt og tog 
nogle hurtige beslutninger,« 
sagde Peter Heine efter kam-
pen.

Godt tilfreds
10-årige Jakob Schultz Sven-
ningsen var med rette stolt ef-
ter skakpartiet, hvor han var 
presset til sidst med kongen 
som eneste brik, og den var 
jaget af både et tårn og Peter 
Heines konge. Jagten blev dog 
ikke til en skakmat, da Peter 
Heines tid løb ud, og derfor 
endte det uafgjort.

»Det var rigtigt sjovt, og jeg 
er meget tilfreds med kam-
pen og over, at jeg kunne føl-
ge så godt med. Jeg bruger me-
get tid på skak, og elsker også 
matematik, og det er nok no-
get med det taktiske, jeg godt 
kan lide,« sagde Jakob Schultz 
Svenningsen, der dog også 
spiller både computer og fod-
bold, når sæsonen nu snart 
kommer i gang.

Peter Heine var glad for mu-
ligheden for at spille foran så 
mange og promovere skak-
spillet.

»Det er jeg ikke vant til. Be-
søger jeg skakklubber, så er 
der måske 30 tilskuere, så det 
er da fantastisk, at der er så 
mange sådan en dag. Det er 
atypisk i forhold til, hvad jeg 
er vant til. Og det er godt at se, 
at skakken har fået en renæs-
sance, når det er nu er en hob-
by, jeg haft hele livet, som jeg 
har været så heldig at kunne 
gøre til min levevej,« sagde Pe-
ter Heine, der også glædede sig 
over interessen for skoleskak-
klubben i Vridsted.

»Det er godt, at det er en in-
teresse, der vokser. Udover at 
være et godt tidsfordriv har 
skak jo mange andre gode si-
de effekter i forhold til mate-
matikken og i forhold til at 
kunne fordybe sig,« sagde Pe-
ter Heine.

Udover kampen mod Ja-
kob Schultz Svenningsen og et 
foredrag som sit liv som skak-
spiller skulle Peter Heine også 
stå for tre træningssessioner 
for forskellige aldersgrupper 
af medlemmer af skoleskak-
klubben og besøget sluttede 
med en simultanskakkamp 
mod 25 udvalgte elever for 
stormesteren.

 {Peter Heine fik sit 
gennembrud som 
skakspiller ved VM for 
spillere under 18 år i 1990, 
hvor han vandt bronze 
efter Sergej Tiviakov og 
Vladimir Kramnik.

 {Han blev stormester i 
1994 og er fem-dobbelt 
Danmarksmester i skak 
(1996, 1999, 2001, 2003, 
2008). 

 {Peter Heine har i flere år 
været træner, sekundant 
og sparringspartner for den 
tidligere verdensmester 
Viswanathan Anand og 
det norske stortalent og 
verdensmester Magnus 
Carlsen.

 {Vestfjends Skoleskak har 
i øjeblikket 23 medlemmer, 
der spiller hver torsdag, 
og så er der også et 
valgfagshold i skak på 
Vestfjendsskolen.
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»
Det er godt at se, at 
skakken har fået 

en renæssance, når det er 
nu er en hobby, jeg haft 
hele livet, som jeg har 
været så heldig at kunne 
gøre til min levevej.

PETER HEINE, skakstormester


