
Het Buitengebeuren 

 

Wereldkampioen Magnus Carlsen (Noo) blijft de fenominale uitslagen 

aan elkaar rijgen. Ook de tweede Vugar Gashimov Memorial in 

Shamkir (Azerbeidzjan) schreef hij met overmacht op zijn naam met 7 

uit 9, een vol punt meer dan zijn voorganger Viswanathan Anand 

(Ind). Het leek allemaal met imponerend gemak te gaan. Plus vijf in 

een dergelijk gezelschap kan moeilijk anders imponerend dan 

omschreven worden, zelfs voor een wereldkampioen. 

Uitslag : 1. Magnus Carlsen 7/9, 2, Viswanathan Anand 6, 3/4. Fabio 

Caruana (Ita), Wesley So (VS) 5, 5/6. Vladimir Kramnik (Rus), 

Shakyirar Mamedzjarov (Aze) 4, 7/10. Anish Giri (Ned), Maxime 

Vacher-Lagrande (Fra), Michael Adams (Eng), Rauf Mamedoc (Aze) 

3,5. Voor Giti was het niet eens zo’n slecht resultaat, al begint het wel 

op te vallen dat hij in de echte supertoernooien bijna nooit een partij 

wint. Achter Carlsen en Anand zat het dicht op elkaar. 

Ik heb de in het westen niet zo bekende Vugar Gashimov, naar wie het 

toernooi vernoemd is, één keer ontmoet. Dat was drie jaar geleden 

tijdens het Tata Steel-toernooi van 2012 in Wijk aan Zee, toen hij al 

ernstig ziek was, maar dat wisten wij op dat moment nog niet.  

Vugar was in 2009 vrijwel uit het niets in de Top Tien van de wereld 

binnengekomen met een rating van 2761 (zesde) en daaraan dankte hij 

zijn uitnodiging. Hij was toen 25 jaar, maar hij kon toen in dat geweld 

al geen potten meer breken, te ziek als hij was. Het werd zijn laatste 

internationale toernooi. Zijn slechte gezondheid liet niet meer toe. 

Gashimov werd in de hoofdgroep gedeeld tiende, samen met Boris 

Gelfand (Isr) en Vesselin Topalov (Bul), ver achter winnaar Levon 

Aronian (Arm) en 2. Magnus Carlsen (Noo). Twee jaar later overleed 

hij in een Berlijns ziekenhuis aan een hersentumor. Hij was toen net 

27 geworden.  

Gashimov was een bescheiden man, behalve achter het bord, waar hij 

een vlijmscherpe stijl had. Ondanks zijn gebrekkige talenkennis wist 

hij iedereen in de perskamer te imponeren met zijn vaak diepzinnige 

analyses. Op de een of andere manier begrijpen schakers elkaar dan 

met weinig woorden. Hij had een grote toekomst voor zich. Daar was 

iedereen het over eens.  

Ik mocht hem graag, al was hij bepaald geen vlotte prater. Een grijze 

muis was hij zeker niet. In zijn vaderland was hij razend populair en 



werd hij niet geheel ten onrechte gezien als een potentiële 

wereldkampioen. Hij was als een komeet het internationale schaak 

binnen gekomen, een beetje a la de jonge Mikhail Tal. 

Meteen na zijn dood kwamen de eerste ideeën voor een Memorial ter 

tafel. De eerste Gashimov Memorial vond vorig jaar plaats en werd 

ook gewonnen door Carlsen (6,5/9) en ook toen werd Caruana tweede 

(5,5). Het was echt een tribute van collega’s, maar gelukkig schijnt er 

een traditie van gemaakt te worden. 

 

II.  

 

De laatste weken heb ik mij vooral bezig gehouden met het 

statistische werk voor het Jubileumboek ‘Eindhoven 100 jaar’. Dat is 

een enorm karwei, maar ik maak nacht na nacht vorderingen.  Wat mij 

vooral opvalt bij het werk is de clubtrouw van een aantal leden. Ik 

registreer maar even : Cees Berghout sinds 1960, René Moonen sinds 

1965, Cees Versteeg, Loet Versfeld en Nico Hazewindus sinds 1967, 

Hans Bosscher en Frans Kuijpers sinds 1968 en dan heb ik het voor 

het gemak over hun debuutjaar in het eerste team. Dat lijkt me een 

respectabel rijtje. (Ik ben zelf in 1965 lid geworden, maar ik speelde 

nooit extern en ben er later twee jaar (1967-1969) tussenuit geweest 

om mijn gymnasium in Haarlem af te maken). Dat zijn toch acht leden 

met 47 dienstjaren of meer.  

Ik ben alle persoonlijke externe uitslagen sinds de Tweede 

Wereldoorlog aan het verzamelen en die van het eerste en tweede 

team heb ik inmiddels compleet en met die van het derde, vierde, 

vijfde en zesde (ja, we hebben ook ooit een zesde team gehad) ben ik 

al een heel eind op streek, maar het zal nog wel even duren voor ik 

alle cijfertjes op een rij heb. Bij voltooiïng heb ik dan ook vrijwel alle 

clubleden uit die periode te pakken. In het namenregister zal ik 

daarover verantwoording afleggen. Wel moet ik nog computerhulp 

hebben bij het precies onder elkaar krijgen van al die rijtjes, maar dat 

zal wel lukken, denk ik. 

Over de bijdragen ven de clubleden ben ik veel minder te spreken en 

dan druk ik mij vriendelijk uit. Schriftelijk heb ik alleen een stuk van 

Cornelis Korver ontvangen. Daarnaast heeft vooral Jos Sutmuller een 

belangrijke bijdrage geleverd met zijn foto’s. Er zit een aantal 

opnames tussen, die ik voorlopig dateer op het eind van de jaren zestig 



van de vorige eeuw, maar waarvan ik lang niet alle geportretteerden 

kan thuis brengen. Ik zal ze uitprinten en binnenkort meenemen naar 

de clubavond. Wellicht kunnen de wat oudere leden me helpen bij de 

identificatie. De foto’s zijn niet in eerdere jubileumboeken te vinden 

en juist daarom zo interessant. Jos is diep in zijn archief gedoken en 

dat heeft verrassende resultaten opgeleverd, temeer daar het maken 

van foto’s in die tijd puur hobbywerk voor hem was.  

Het boek, 150 pagina’s,  gaat ongeveer 15 euro kosten en er wordt 

gedacht aan een voorlopige (voorzichtige) oplage van 150 

exemplaren. Bestellingen kunnen bij mij en interim-voorzitter Jan 

Vosselman gedaan worden. 

Van de vorige jubileumboeken zijn er bij nader inzien teveel gemaakt, 

zoals nog steeds te zien is in de boekenkast van de vereniging en bij 

mij thuis, al worden er nog steeds mondjesmaat bestellingen gedaan, 

zoals onlangs nog door de bibliotheek van de Katholieke Universiteit 

Brabant in Tilburg en de Baarnse journalist Johan Hut die al jaren 

voor ‘Schaakmagazine’ schrijft over de KNSB-competitie.  

Af en toe krijg ik ook een boek terug en dat was onlangs weer eens het 

geval met het proefschrift van Rob van der Weegen. Wie deze rubriek 

goed leest, weet dat ik gek ben op proefschriften van clubleden en ik 

heb er al heel wat in mijn verzameling. De nieuwe aanwinst heet 

‘Multicomponent supramolecular systems’ en daarop promoveerde 

ons clublid op 9 april aan de TUE tot doctor. Het gaat om een mooie 

pocketuitgave van 167 pagina’s met een hoop statistiek, waarvan ik in 

het geheel niets begrijp. Gelukkig vraagt mij daar ook niemand om. Je 

hoeft niet alles te weten. 

Helaas gaat Rob ons verlaten. Hij gaat verder studeren en werken in 

Parijs en gaat ook in de Frans hoofdstad wonen, voorlopig voor een 

jaar. Dat hebben we eerder gezien met Peter Scheeren en Rudy 

Douven. Ze komen nooit meer terug. 

Over Peter Scheeren gesproken, ik hoorde van Ludo Tolhuizen dat hij 

zich weer had laten zien bij een snelschaaktoernooi in Den Bosch en 

hoop maar dat het waar is. Ik heb hem voor het laatst ontmoet in 2007 

bij de Pupillendag in Gouda, waar ik eregast was. Alle pupillen kregen 

mijn boek ‘Mat’ en ik hoefde alleen maar aardig te zijn en af en toe 

een handtekening te zetten en dat kan ik allebei goed. Ik weet dat 

Peter jarenlang jeugdleider geweest is bij Messemaker in zijn 



woonplaats Gouda, maar dat hij een comeback zou overwegen is 

nieuw voor me. 

Ik moest opeens terugdenken aan de Olympiade van 1978 in Buenos 

Aires (Arg). Daar brak Hans Ree zijn been, waardoor Kick Langeweg 

een plaatsje opschoof voor het zonetoernooi en er een plaatsje 

vrijkwam in het Hens Papier-toerbooi in Eerbeek.  Ik wist dat voor 

Peter te bemachtigen en hij liet me niet in de steek. Hij werd tweede 

en scoorde zijn eerste meesternorm.  

Jarenlang was hij eerstebord-speler voor Eindhoven als opvolger van 

Frans Kuijpers. Ik mocht hem als één van mijn pupillen beschouwen. 

Eens per maand kwam hij bij mij thuis om te trainen onder leiding van 

zijn voorganger samen met Rudy Douven, Johan van Mil, Gerard 

Welling en Jos Sutmuller. Dat werden liefkozend de 

‘Leemkuilenavondjes’ genoemd. Het zou leuk zijn Peter weer terug te 

zien.  

 

Jules Welling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


