
 

Het Buitengebeuren (februari 2013) 

 

We hebben er weer een wereldkampioen bij ! Tussen Kerst en Oud en Nieuw van het oude 

jaar werd het Drentse Hoogeveen winnaar van het wereldkampioenschap voor stedenteams in 

Al Ain (Verenigde Arabische Emiraten) en dat is geen grap, al moest ook ik even wennen aan 

het idee.  

Het ging om een toernooi voor viertallen met niet bepaald strikte regels. Hoogeveen heeft zelf 

een bescheiden schaakclub, die een bescheiden rol in de onderbond (Osbo) speelt, maar het 

vaardigde vier regelmatige deelnemers van het eigen VAM/Essent/Univé-toernooi af : de 

grootmeesters Anish Giri (2720), Ivan Sokolov (2663), Sergej Tiviakov (2655) en Jan Smeets 

(2615), een team waarmee Nederland op een Olympiade ook goed voor de dag zou kunnen 

komen. Dat mocht volgens de ruime reglementen. 

Het kwartet werd de zesde Nederlandse wereldkampioen na Max Euwe (1928 bij de amateurs 

en 1935 algemeen), Gert-Jan Timmermans (correspondentieschaak 1999-2002) en Joop van 

Oosterom (correspondentieschaak 2003-2005 en 2005-2008).  

De sterkste stedenteams van de wereld (Moskou en Sint Petersburg, Rus) waren niet van de 

partij, maar de tegenstand was behoorlijk pittig. In de poulefase won Hoogeveen van Novi 

Sad (Bosnië-Hercegovina), Cairo (Egy) en Wu Xi (Chi). Daarna volgde de knock out-fase 

waarin achtereenvolgens Chicago (VS) en Saratov (Rus) uitgeschakeld werden. In de halve 

finale trof het team Tasjkent (Oez), dat met 3-1 verslagen werd. In de finale vond Hoogeveen 

Bakoe (Azb) tegenover zich en die wedstrijd werd met de grootste moeite gewonnen (2,5-

1,5). Bij drie remise werd het beslissende punt na 89 zetten gescoord door Tiviakov. Hij 

versloeg GM Mamedov en daarmee was de titel binnen. 

Het toernooi kreeg in Nederland vrijwel geen publiciteit en dat was enigszins ten onrechte, 

want de tegenstand was bepaald niet kinderachtig. Bij de opening van het Tata-toernooi in 

Wijk aan Zee op 11 januari werden de spelers bij de introductie voor het publiek wel even in 

het zonnetje gezet als nieuwe wereldkampioenen. Ze waren er alle vier bij. 

 Zoals gebruikelijk had ik een persoonlijke uitnodiging voor dat treffen in de grote tent op de 

dorpswei van het Noordhollandse kustplaatsje ontvangen. Het toernooi ging zijn 75-ste 

jaargang in, al heette het vroeger anders, eerst Hoogovens (1938-1999) en daarna Corus 

(2000-2010) en sindsdien pas Tata. Ook voor mij betrof het een jubileum, mijn 50-ste editie 

zonder enige onderbreking. Het zal voor zich spreken dat ik daar tot het meubilair gerekend 

word. 

De belangrijkste mededeling kwam van de directeur van Tata/IJmuiden. Ook volgend jaar 

komt er een toernooi en dat was een verademing, want iedereen in de zaal wist dat er bij de 

fabriek aan de IJmond maar liefst duizend banen op de tocht staan. Er volgde een welverdiend 

applaus. 

Het organisatiecomité onder leiding van Jeroen van den Berg had weer een imponerend veld 

deelnemers bijeen weten te krijgen : in de A-groep maar liefst FIDE-categorie XX en daarmee 

behoort het toernooi tot de elitecategorie. Met de nummers 1. (Magnus Carlsen, Noo, 2861), 

3. (Levon Aronian, Arm, 2802), 5. (Fabiano Caruana, Ita, 2781), 6. (Sergej Kirjakin, Rus, 

2780), 7. Viswanathan Anand, Ind, 2772) en 9. Hikaru Nakamura (VS, 2769) van de Top-

Tien is een sterker toernooi nauwelijks denkbaar. Uit de Top-Trien ontbraken slechts 

Vladimir Kramnik (Rus), Tejmour Radjabov (Azb), Vassily Ivanchuk (Oek) en Alexander 

Morozevich (Rus). Met zo’n lijstje kun je thuis komen. Van den Berg had Kramnik er graag 

bij gehad, maar diens financiële eisen gingen het toernooibudget te boven. Ik geloof niet dat 

ik een geheimpje vertel, dat de startgelden vaak veel hoger liggen dan de eerste prijs (10.000 

euro). 

 



 

Zo’n opening is vooral een soort reünie. Onder het genot van een drankje ontmoet je er oude 

bekenden, maar ook de nieuwe sterren aan het firmament  en dat waren er dit keer een 

heleboel. Er zaten zelfs namen tussen van wie ik nog nooit gehoord had, maar ze hadden wel 

allemaal torenhoge ratings achter hun naam staan. Dit jaar deden er drie oud-leden van onze 

club aan mee : GM Loek van Wely (2679) in de A-groep en GM Robin Swinkels (2508) en 

WIM Lisa Schut (2295) in de C-groep. Het was op voorhand al te voorspellen dat zij het niet 

gemakkelijk zouden krijgen.  

Ik miste bij de opening vooral mijn oud-collega Lex Jongsma, met wie ik vaak op reis 

geweest ben. Hij mist sinds kort zijn rechterbeen (suikerziekte) en liet de gelegenheid aan zich 

voorbijgaan, maar dat was gelukkig de enige dissonant. Na de borrel wilde ik me in ‘De 

Moriaan’, de speelzaal, accrediteren. Er stond een voor mij nieuw gezicht achter de balie, 

maar de dame belde zoals gebruikelijk met de perskamer en toen gebeurde het : mijn 

accreditatie werd geweigerd. Ik begreep er niets van, maar besteedde er weinig aandacht aan. 

Dat zou ik de volgende dag wel regelen. Vervolgens begaf ik me naar het adresje van mijn 

hospita, Carla, en daar ging het er minder formeel aan toe. Zij verhuurt me al jaren een kamer 

tegen een spotprijsje (10 euro per nacht). We dronken samen een pilsje en daarna begon ik 

aan mijn gebruikelijke kroegentocht en dat was een feest van herkenning. Iedereen in Wijk 

aan Zee, ook de lokale bevolking, althans het kroeg bezoekende gedeelde daarvan, kent me. 

Ik maakte mijn gebruikelijk rondje langs café ‘De Zon’ en hotel ‘Sonnevanck, waar traditie 

getrouw een band speelde om daarna af te zakken naar ‘Het Geveltje’ van Joyce, een voor mij 

gevaarlijk tentje, want daar geldt geen sluitingstijd. Joyce houdt de tent open zolang ze 

voldoende omzet maakt. Ik verliet het pand tegen een uur of vijf en toen zaten er nog zeker 

twintig man binnen. 

Zaterdags sliep ik een gat in de dag en meldde me daarna opnieuw bij de balie in ‘De 

Moriaan’ en tot mijn stomme verbazing kreeg ik weer nul op het rekest bij mijn poging me te 

accrediteren. “Dat kan niet, mevrouw. Ik kom hier voor de vijftigste keer en word nog tijdens 

het toernooi gehuldigd”. De nieuwe mevrouw zei, dat het toernooicomité had besloten mij te 

weigeren. Zij kon er ook niets aan doen. “Wilt u dan iemand van het toernooicomité voor me 

oproepen, want dit is echt te gek voor woorden”. Ze deed wat ik vroeg en even later verscheen 

Theo Hoogland, die in het comité verantwoordelijk is voor de commercie en de faciliteiten en 

die zei me dat het waar was : dat had het comité besloten. Toen ik vroeg wat daarvoor in 

godsnaam de reden kon zijn, zei hij alleen maar ‘besluit van het comité’ en daar moest ik het 

mee doen. 

Zoals gezegd was dit mijn jubileumeditie, vijftig keer en ik kan me geen enkele misstap 

mijnerzijds herinneren. Integendeel, ik heb vaak meegewerkt aan het toernooiboek, twintig 

jaar op rij de kindersimultaan verzorgd, twee keer het perstoernooi gewonnen, altijd 

meegevoetbald en nooit een wanklank gehoord over mijn gedrag. Sterker nog, ik ben de enige 

nog levende met de Gouden Speld met Initialen, de hoogste onderscheiding van het toernooi, 

maar hoe of laag ik ook sprong : ik mocht de perskamer niet in. Ik was diep geschokt en trilde 

over mijn hele lijf. Mij was de deur gewezen, terwijl ik de dag ervoor nog a titre personel 

uitgenodigd was voor de opening. “Wilt u Jeroen van den Berg voor me bellen ?”, vroeg ik de 

mevrouw aan de balie. “Ik kan u niet verder helpen”, zei ze. Ik ging bijna letterlijk tegen de 

vlakte en moest me vasthouden om niet om te vallen. 

Bijna huilend begaf ik me naar de toernooizaal om het team van Philips (Ludo Tolhuizen, 

Frans Kuijpers, Frits Schalij, Ad van Rijsewijk en Jan Veerman), dat aan de Klantengroep 

deelnam, op te zoeken. Ze hadden tot op dat moment alles gewonnen en waren dus in 

opperbeste stemming, en terecht, maar Frans zag meteen aan me, dat ik niet in mijn normale 

doen was. Ik legde hem de situatie uit (hij heeft er ook zo’n dertig toernooien in Wijk aan Zee  

 



 

opzitten) en hij probeerde me gerust te stellen, maar dat lukte niet echt. Ik was echt ontdaan. 

Rond vijf uur verwachtte ik mijn beste vriend, Paul uit Zandvoort. We zouden samen een 

hapje gaan eten. Hij weet dat ik een emotioneel baasje ben, wiens tranen gauw rollen, maar in 

deze toestand had hij me nog nooit aangetroffen. Hij kende mijn binding met het toernooi en 

begreep er ook niets van. “Het zal wel op een misverstand berusten”, zei hij en ik wilde hem 

graag geloven. Ik was op dat moment bepaald geen gezellig gezelschap. Ik kon mijn kop 

nauwelijks bij het gesprek houden, maar zoals ieder jaar gebruikelijk zouden we bij de 

Italiaan gaan eten. Juist toen we ‘De Moriaan’ wilden verlaten, liep ik Cora van der Zanden, 

hoofd persdienst, tegen het lijf. “Eindelijk tref ik je. Natuurlijk kun je je accrediteren. De 

mevrouw achter de balie weet ervan. Het comité biedt zijn verontschuldigingen aan. Dit was 

een solo-actie van Theo, die je drie jaar geleden in het spelershotel ‘Zeeduin’ gezien heeft en 

dat vond hij niet kunnen voor een journalist”. Dat was waar : ik had toen een afspraak met 

Levon Aronian voor een interview en de lobby van een hotel leek me een publieke ruimte, 

maar dacht Theo kennelijk anders over. “Hij heeft het waarschijnlijk goed bedoeld en wilde 

alleen maar de privacy van de spelers beschermen. Niet handig tegenover jou, maar alle 

excuses van het comité, die je maar wilt. Dit had niet mogen gebeuren. Wij regelen dat zelf 

wel met Theo. Hier heb je alvast tien consumptiebonnen”.  

Ik stond te shaken op mijn benen. Het was dus inderdaad een misverstand geweest, de 

persoonlijke wraak van iemand, die ook dacht zijn plicht te doen. “Zie je wel”, zei Paul. 

“Alles komt op zijn pootjes terecht. Zorg nu eerst maar voor dat pasje”. Er viel een loden last 

van mijn hart. De mevrouw van de balie maakte een badge voor me. “Sorry, meneer, ik kon 

het niet weten, maar nu hier toch staat, wil ik een handtekening van u, want ik heb gehoord, 

dat u een beroemd dichter bent”. Ik smolt haast en voldeed natuurlijk aan haar verzoek. Haar 

strenge gezicht veranderde in een glimlach. 

Paul en ik eten jaarlijks een hapje bij de Italiaan, maar dat ging dit keer niet. Er was een 

wachttijd van minimaal een uur. Dat vonden we te veel. Toen we de zaak wilden verlaten, 

liepen we Tom Bottema, de perschef, tegen het lijf. Hij was op de hoogte van de zaak en bood 

nogmaals honderd excuses aan. “Als je consumptiebonnen nodig hebt, dan laat het maar 

weten”, zei hij. Ik antwoordde hem, dat ik er net een heel stelletje van Cora gekregen had. “Je 

bent te eerlijk voor deze wereld”, zei Tom. 

Paul en ik gingen terug naar ‘De Moriaan’ om daar iets te eten : allebei een slaatje en hij een 

frites saté erbij. Ik kon echter geen hap door mijn keel krijgen, zo strak van de emotie stond ik 

nog steeds. In de loop van het gesprek werd ik eindelijk wat losser en werd het toch nog 

gezellig. Tegen een uur of tien moest hij huiswaarts naar vrouw en kinderen en liep ik naar 

het naast gelegen café ‘De Zon’ om mijn eerste consumptiebon te gelde te maken. Daar trof ik 

de Zweedse grootmeester Ulf Andersson, die de volgende dag samen met Genna Sosonko 

commentaar moest geven in de tent.  

Ik ken hem al meer dan veertig jaar. In 1970 won hij de B-groep en in 1983 de A-groep. We 

hebben samen een hele reeks Interpolis-toernooien in Tilburg meegemaakt en een stuk of acht 

Olympiades en hadden dus heel wat te bepraten en pas tijdens dat gesprek zakte de spanning 

echt, maar ook hij had een negatieve mededeling voor me, namelijk dat Viktor Korchnoi nog 

steeds in een ziekenhuis in Zwitserland lag en het nooit meer goed met hem zou komen. 

Schaken zou hij in ieder geval nooit meer kunnen, zo verzekerde Ulf me. Maar we hadden het 

ook over leuke dingen. Hij woonde nu samen met de Duitse damesgrootmeester Gisela 

Fischdeck in Keulen en was eindelijk weer echt gelukkig. Hij vond het alleen vervelend, dat 

hij ’s maandags al meteen weer naar huis moest, want hij wist dat zijn vriend Ljubomir 

Ljubojevic (Joe) twee dagen later zou arriveren en dus liepen ze elkaar mis. “De generatie van  

 

 



 

1951, weet je nog ?”  

Ja, dat wist ik nog. Dat was een buitengewone lichting  met naast Andersson en Ljubojevic 

mensen als Jan Timman, Gyula Sax (Hon), Zoltan Ribli (Hon), Anatoli Karpov (Rus) en Oleg 

Romanishin (Rus). Heerlijke oude mannenpraat. Ulf ging niet te laat weg, want hij moest de 

volgende dag aan de bak. Hij had er wel voor gezorgd, dat ik mijn reguliere humeur weer 

terug had. 

Bij ‘Sonnevanck’ speelde die avond een bandje naar mijn smaak. ‘The Hitmen’ : goud van 

oud, zal ik maar zeggen, maar om even over half een gingen de pannen erop. De enige 

grootmeester die ik er zag, was Yasser Seirawan (VS) en dat was vroeger heel anders. Toen 

gingen de grootmeesters nog op stap ; nu kruipen ze na het avondeten achter hun computer 

om zich voor te bereiden op de tegenstander van de volgende dag. 

Ik zakte af bij Joyce in ‘Het Geveltje’, waar ik een goed gesprek had met Sjaak, die vroeger in 

de jaren zeventig de zanger van ‘The Dizzy Men’s Band’ was met hits als ‘The Opera’. Hij 

trad tegenwoordig op met een studioband, want een echte band was niet meer te betalen, zei 

hij. Het werd stiekem toch weer laat. 

Ik sliep weer een gat in de dag. Eenmaal in de toernooizaal ging ik eerst kijken naar de 

vrienden van het Philips-team en of de duvel ermee speelde, ze waren weer tweede geworden. 

In de finale verloren ze met 1,5-2,5 van Sorgeti, net als vorig jaar (3. Sigma, 4. Tata Steel 

IJmuiden).  

Om vijf uur was ik aanwezig bij de prijsuitreiking : Frans Kuijpers aan bord 2 (5,5 uit 6) en 

Jan Voormans (6 uit 6) wonnen de eerste prijs aan hun bord. Ze mochten kiezen uit 

handgedraaide stukken van een centimeter of vijftien hoog. Frans koos eerst voor het paard, 

maar realiseerde zich toen dat hij zo’n stuk al had en kon het nog net op tijd inruilen voor een 

loper. Ludo kreeg als kopman een geplastificeerd certificaat voor de tweede plaats van het 

team, dat wel ergens in een Philips-kantine zal belanden. Daarna gingen ze eten bij de 

Italiaan. Ik ging niet mee, maar om een uur of acht kwamen ze me ophalen om mee naar huis 

te rijden. Dat scheelde me weer een treinkaartje. We reden met zijn zessen terug. Frits reed en 

zijn passagiers waren Jan, Ad, Ludo, de zoon van Frits (Ties, die in zijn vierkamp 1 uit 3 

gescoord had en met een rating van 1150 een TPR van 1311 neerzette) en ik. Ik werd keurig 

bij het station in Best afgezet, waar mijn fiets stond. De cirkel van het eerste weekeinde was 

weer rond. 

Dat weekeinde ontmoette ik er drie clubgenoten : Cees Versteeg als toeschouwer, maar hij 

zou later die week aan een vierkamp beginnen, Erika Sziva met haar boekenstalletje in de 

ijskoude tent voor ‘De Moriaan’ (geen enkele verwarming, maar ze deed naar eigen zeggen 

prima zaken) en Sourav Bhattacharjee (1777), die aan de weekeindvierkamp (groep 5) 

deelnam. Hij werd gedeeld eerste met 2 uit 3 met zijn rating van 1777, maar een TPR van 

1847. 

Geraldo Santiago Flores nam deel aan de hoogste groep in het Rapid-toernooi en eindigde met 

4 uit 7 op een gedeelde 16-de plaats bij 60 deelnemers. Die groep werd opvallenderwijs 

gewonnen door een oude bekende, Joop Piket, de vader van grootmeester Jeroen en de 

vroegere coördinator Topschaak van de KNSB. Frans kent hem nog van Nederlands 

jeugdkampioenschappen uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. Hij heeft een paar jaar 

geleden een herseninfarct overleefd, is nu weer helemaal bij de mensen en schaakt nog steeds 

als een jonge god. 

De volgende dag moest ik op de club de Nieuwjaarsquiz presenteren na de lezing van 

winterkampioen Ludo Tolhuizen. Ik vond de vragen zelf behoorlijk pittig, ook de tien 

schaakopgaven die ik verzameld had, maar er werd goed gescoord. Er waren die avond door 

het NOS-Journaal nogal alarmerende weersberichten de wereld in geholpen met hevige   

 



 

sneeuwverwachtingen en zo en dat verklaarde wellicht de geringe belangstelling. Er deden 

slechts dertien leden aan mee. De teams werden aangevoerd door Jan Vosselman, Jos 

Sutmuller en Ludo Tolhuizen. Frans en ik waren als juryleden vanzelfsprekend uitgesloten 

van deelname. 

Ik moet eerlijk zeggen, dat de antwoorden me niet tegenvielen. Vooral het team van Ludo 

Tolhuizen (Philippe Blankert, Jan Toorman en Loet Versfeld) scoorde voortreffelijk (38 uit 

50), gevolgd door het team van Jos Sutmuller (Walter Anema, Frits Schalij en Harry Steures) 

(29) en dat van Jan Vosselman (Hans Bosscher, Cornelis Korver, Frans Luger, Jeroen van der 

Put) (21). Vooral bij de toch redelijk pittige schaakopgaven werd er driftig op los gescoord : 

twee teams hadden alle opgaven goed en het andere team negen van de tien. Misschien moet 

ik die volgend jaar toch iets moeilijker maken. Penningmeester Jan Voormans mocht de 

prijzen uitreiken : 25 euro voor het winnende team, 15 euro voor nummer twee en een hand 

van de jury voor nummer drie. Als samensteller van de quiz werd ik ook ruim gecompenseerd 

voor mijn arbeid (ook 25 euro). Ik geloof dat al het prijzengeld die avond nog in consumpties 

is omgezet, maar dat weet ik niet helemaal zeker. 

Jan bracht me daarna naar het station, maar het was helaas net te laat om mijn voorlaatste 

trein naar Best te halen en dat betekende een half uur blauwbekken, maar ik heb mij daar als 

man doorheen geslagen. Eenmaal thuis speelde ik de partijen van Wijk aan Zee door. Het 

laatste weekeinde zou ik er weer naar toen gaan.  

De volgende dag gebeurde er iets speciaals. Helaas was ik er niet zelf bij. Wereldkampioen 

Viswanathan Anand (Ind) creëerde een waar kunstwerk (met zwart) tegen Levon Aronian 

(Arm), zo’n partij waarvan je onmiddellijk weet, dat hij de boeken gaat halen ; echt van een 

zeldzame schoonheid. Anand had de opening vorig jaar voorbereid voor zijn WK-match tegen 

zijn uitdager Boris Gelfand (Isr), maar toen kwam de bewuste variant niet op het bord, maar 

nu kreeg hij de kans zijn idee in volle glorie te ontplooien en dat tegen de nummer 2 van de 

wereld, die in 23 zetten opgerold werd.  

Deze partij moet iedereen naspelen en voor het gemak geef ik hier de notatie : 1. d4, d5 2. c4, 

c6 3. Pf3, Pf6 4. Pc3, e6 5. e3, Pbd7 6. Ld3, dxc4 7. Lxc4, b5 8. Ld3, Ld6 9. 0-0, 0-0 10. Dc2, 

Lb7 11. a3, Tc8 12. Pg5, c5 13. Pxh7, Pg4 14. f4, cxd4 15. exd4, Lc5 16. Le2, Pde5 17. Lxg4, 

Lxd4+ 18. Kh1, Pxg4 19. Pxf8, f5 20. Pg6, Df6 21. h3, Dxg6 22. De2, Dh5 23. Dd3, Le3 en 

wit gaf op (0-1). Wat een beauty ! 

De laatste keer dat ik zoiets meemaakte was in 1999, ook in Wijk aan Zee, toen de toenmalige 

wereldkampioen Gary Kasparov tegen  de Bulgaar Vesselin Topalov ook een wonderpartij uit 

de hoge hoed toverde. Die partij heeft inmiddels de bijnaam ‘De Parel van Wijk aan Zee’ 

gekregen, naar analogie van de ‘Parel van Zandvoort’ (WK-match Aljechin-Euwe 1935, 26-

ste partij) en niet ten onrechte. Het is niet moeilijk om te voorspellen dat Aronian-Anand, 

Wijk aan Zee 2013, in datzelfde illustere rijtjes thuiskomt. Wat een genot ! 

Diezelfde avond kreeg ik nog een meevaller. Frans mailde me dat hij het bulletin van de 

Studentenolympiade in Marianske Lazne (Tsj) 1962 had teruggevonden en daarmee kon hij 

een belangrijk hiaat in mijn verzameling van zijn partijen opvullen. Ik had vier van de elf 

partijen van dat toernooien weten te vinden. Twee dagen later beschikte ik over slechte 

overdrukken van het originele bulletin. Die moest ik nog ontcijferen en dat zou wel lukken, 

dacht ik, maar dat lukte in één geval niet, maar het aantal ontbrekende partijen was daarmee 

wel teruggebracht tot minder dan twintig.   

Wel moest ik zijn partijen van de Klantengroep 2013 in Wijk aan Zee (6) nog toevoegen, 

maar dat was een fluitje van een cent en toen was ik helemaal bij met deze enorme klus (bijna 

2.000 partijen). 

De volgende maandag probeerde ik met Frans en Walter Anema die ene moeilijke partij uit  

 



 

Marianske Lazne te reconstrueren, maar het lukte ons niet. Het bulletin vermeldde twee keer 

dezelfde zet. Eén daarvan konden we aan de hand van het verdere verloop thuisbrengen, maar 

de andere niet. Het blijft een raadsel, want juist die partij ontbrak in het pakje eigen notaties 

van Frans. 

Zonder slaapplaats in Wijk aan zee moest ik zondags wel op en neer reizen en dat is met eigen 

en openbaar vervoer (met de fiets naar het station, dan Best-Den Bosch, Den Bosch-

Amsterdam en Amsterdam-Beverwijk per trein en vervolgens Beverwijk-Wijk aan Zee met de  

bus) toch al gauw tweeënhalf uur. Het werden er uiteindelijk ruim drie, omdat er geen treinen 

reden tussen Den Bosch en Utrecht en ik dat deel van de reis per NS-bus moest doen, wetend 

dat dat op de terugweg weer het geval zou zijn. Een ongeluk komt nooit alleen zegt het 

spreekwoord dan geruststellend.  

In de dagvierkampen was Cees Versteeg inmiddels gedeeld eerste geworden in zijn groep 3. 

Het hoofdtoernooi was toen al beslist, want Magnus Carlsen (inmiddels 22 jaar) had in de 

tussentijd vreselijk huisgehouden. Voor de laatste ronde was hij al zeker van de eindzege, 

want hij stond al anderhalve punt los van zijn naaste concurrenten, en het was alleen nog de 

vraag of hij het record van zijn leermeester Gary Kasparov (10 uit 13 uit 1999) zou evenaren 

of overtreffen. Het werd uiteindelijk evenaren. Bij de afsluitende toonde hij zich een tevreden 

man. Bij de slotmaaltijd, de traditionele snert, memoreerde hij dat het al zijn tiende optreden 

in Wijk aan Zee was - hij won in 2008 (samen met Aronian) en 2010 - en zei hij dat hij graag 

terug zou komen. Natuurlijk oogstte die opmerking veel applaus.  

Nationaal kampioen Anish Giri en ons oud-clublid Loek van Wely deden het naar 

verwachting en scoorden beiden min 1 (6 uit 13) en werden daarmee gedeeld achtste. Voor 

beiden had er meer in gezeten. Giri miste in de laatste ronde de kans op eeuwige roem door 

Carlsen te laten ontsnappen met remise.  

In de B-groep met ook veertien grootmeesters deed Jan Timman, inmiddels een veteraan, het 

aanvankelijk goed, maar hij kwam uiteindelijk niet verder dan een gedeelde zesde plaats met 

7 punten, twee volle punten achter de winnaars Arkadij Naiditsch (Dui) en Richard Rapport 

(Hon), die de eerste plaats deelden met dit verschil dat Naiditsch de promotieplaats naar de A-

groep verdiende. Heel goed in deze groep was ook het optreden van Jan Smeets, die 8,5 punt 

scoorde en daarmee met Sergej Movsesian (Arm), de derde plaats deelde. Als hoogst 

geëindigde Nederlander mag hij ook een invitatie voor de A-groep van volgend jaar tegemoet 

zien.  

In de C-groep werd de show gestolen door de nieuwe Italiaan GM Sabino Brunello, die maar 

liefst 11 uit 13 op het scorebord wist te brengen, een nieuw record voor Wijk aan Zee. Hij 

promoveert naar de B-groep, evenals IM Twan Burg, die evenals IM David Klein 7 punten op 

de lat wist te brengen en daarmee gedeeld zesde werd, maar een net iets betere SB-score had. 

Ontluisterend in deze groep was het optreden van de vroegere topgrootmeester Oleg 

Romanishin (Rus), die niet verder kwam van een gedeelde negende plaats. Ons oud-clublid 

WIM Lisa Schut deelde de laatste plaats met IM Mark van der Werf, de directeur van het 

KNSB-bondsbureau in Haarlem (3 uit 13), maar zij had ook veruit de laagste rating. 

Opvallend goed in deze groep was het optreden van een ander oud-clublid, GM Robin 

Swinkel, die derde werd met 8,5 punt. Ook hij mag promotie tegemoet zien. 

Drie (oud-) Eindhovenaren deden mee aan de tienkampen : Jan Cox (2042) speelde in groep 2 

en werd gedeeld laatste met 2 uit 9 (TPR 1919) ; Ankhit Mahji (1988) werd verrassend derde 

in groep C met 5,5 uit 9 (TPR 2213), hetgeen lekker aantikt ; Jan Mascini (1897) speelde in 

groep 4 en werd voorlaatste met 3 uit 9 (TPR 1695). Ik hoop dat ik niemand onvermeld 

gelaten heb. 

Ik ontmoette er Lex Jongsma nu zelf. Hij zat in een rolstoel, omdat begin december een been  

 



 

Bij hem afgezet was na complicaties met suikerziekte en gangreen, maar zijn humeur en 

humor had hij er niet door verloren. Hij zou binnenkort een prothese krijgen, dan gaan 

revalideren en volgend jaar weer gewoon commentaar op de partijen geven voor het publiek. 

Ik hoop dat hij gelijk krijgt. 

De slottoespraak werd verzorgd door prof. Johan Verhulst vanuit zijn rolstoel. Hij was op dat 

moment op één dag na 102 (!) en is nog steeds goed bij de pinken. En een toespraak houden, 

daar draait hij zijn hand nog steeds niet voor om. Verhulst is een oorlogsheld, die vele joods 

kinderen heeft weten te redden in de Tweede Wereldoorlog door ze over een heg zijn school 

in te smokkelen en bij pleeggezinnen onder te brengen. Later werd hij senator. Ik heb in de 

wedstrijd tussen journalisten en (oud-) parlementariërs in Wijk aan Zee wel eens tegen hem 

gespeeld en dat werd een ramp, maar het was wel het begin van een nog steeds durende 

vriendschap. 

Wat mijzelf betreft, ik heb al eerder vermeld dat dit mijn vijftigste toernooi in Beverwijk/ 

Wijk aan Zee was, maar daar werd officieel geen aandacht aan besteed. Wel aan Dolf Vos, de 

voorzitter van het organisatiecomité, want het had Hare Majesteit behaagd hem tot Ridder in 

de Orde van Oranje Nassau te benoemen. Hij kreeg het lintje opgespeld door de burgemeester  

van Beverwijk voor vijftien jaar bewezen diensten. Dat leek me niet meer dan terecht. Ik ben 

benieuwd door wie hij opgevolgd zal worden. Ik heb eerlijk gezegd, geen flauw idee, en er 

moeten nog twee andere vacatures in het bestuur opgevuld worden ook. 

Winnaar Magnus Carlsen gaat nu volgende maand naar Londen voor het Kandidatentoernooi 

op weg naar zijn eerste wereldtitel. In deze vorm moet hij in staat geacht worden de opvolger 

van Viswanathan Anand te worden. Er zit dus nog wel het een en ander in het vat. Ik houd de 

vinger aan de pols voor u, als ik het zo mag zeggen. 

 

Jules Welling 

 

 


