
  

 

Het Buitengebeuren (extra) 

 

Opeens was schaken weer nieuws. Op zaterdag 2 februari kwam het na de vierde ronde van 

het rapidtoernooi van schaakclub De Oude Toren uit Berkel-Enschot  in het plaatselijke hotel 

‘De Druiventros’ na een partij tot een handgemeen tussen een 27-jarige Tilburger en zijn 35-

jarige tegenstander uit Son en Breugel (en niet uit Eindhoven, zoals vrijwel alle publicaties 

stond). De Tilburger verloor en gaf zijn opponent na de partij een harde klap op het hoofd met 

een koffiemok. Daarna maakte hij zich uit de voeten.  

Het slachtoffer werd eerst naar de lokale huisartsenpost vervoerd en vandaar, voor de 

veiligheid, naar het ziekenhuis in Tilburg. Hij bleek een (lichte) hersenschudding en wat 

blauwe plekken te hebben. Later kon hij gewoon naar huis. Door de consternatie moest het 

toernooi een half uur onderbroken worden.  

Ik ken het slachtoffer wel. Hij heet Jasper en speelt bij WLC. Ook de dader is mij bekend, 

maar hij is nu een verdachte en dus houd ik mijn kaken op elkaar. 

De onenigheid ontstond toen de Tilburger niet op tijd aan zijn bord verscheen en zijn 

tegenstander, geheel volgens de reglementen, de klok aanzette. Toen de Tilburger, die in de 

hal wat te lang bij het boekenstalletje was blijven staan, bij zijn bord kwam, eiste hij dat de 

klok opnieuw gestart werd. Die eis werd, tegen de reglementen in, door de wedstrijdleiding 

ingewilligd. De man uit de Wolstad, volgens sommigen lichtelijk verstandelijk gehandicapt, 

verloor de partij later toch en ontstak toen in woede. Hij deelde daarop een paar forse klappen 

uit.  

Zowel de club De Oude Toren als zijn tegenstander hebben bij de toegesnelde politie aangifte 

tegen hem gedaan, maar de dader was er toen hoog en breed al vandoor. Vanzelfsprekend is 

zijn naam als deelnemer aan het toernooi bekend. 

De pers dook er massaal op. In het ‘Brabants Dagblad’en het ‘Eindhovens Dagblad’ van 

maandag 4 februari verschenen relatief grote artikelen op de nieuwspagina’s en niet op de 

sportpagina’s. Ook ‘Omroep Brabant’ berichtte over het incident, zondags al, en liet zelfs een 

telefoongesprek met het slachtoffer horen. Hij klonk toen al weer aardig bij de pinken. Het 

was kennelijk geen echte knock-out geweest. 

Mede-organisator Frans Deckers werd om commentaar gevraagd en wist alleen maar te 

melden, dat de dader niet meer welkom was op het toernooi van volgend jaar. Ook de NBSB-

voorzitter Ad Bruijns hield zich op de vlakte. Het geval zou in de eerst volgende vergadering 

(7 februari) behandeld worden.  

Een flinke schorsing lijkt me op zijn plaats, minimaal voor een jaar of vijf, maar het zal nog 

een harde noot zijn om te kraken, want de reglementen voorzien eenvoudig niet in dit soort 

ongewenste voorvallen. Zelfs de Wereldschaakbond FIDE heeft hiervoor geen regels. 

Het incident haalde zelfs het televisieprogramma ‘De Wereld Draait Door’ van maandag 4 

februari. Die avond hadden wij vergadering met het bestuur bij Walter Anema thuis. 

Voorzitter Frans Kuijpers en secretaris Erik Wijsman bleken de dag ervoor gebeld te zijn door 

het ‘Algemeen Dagblad’ en ‘Omroep Brabant’, terwijl ze op dat moment nog niet op de 

hoogte waren van de exacte toedracht van het spraakmakende incident. Voor de zoveelste 

keer bleek, dat schaken publicitair alleen maar interessant is bij een relletje. 

Was dit dan het eerste relletje van dit kaliber in de schaakwereld ? Nou nee. Mij staat nog een 

stevige vechtpartij bij tussen meester Hans Böhm en hoofdklasser Ad van den Berg tijdens het 

Open Nederlands kampioenschap snelschaken van 1971 in het Westbrabantse Zevenbergen, 

waaraan ook Frans Kuijpers deelnam (hij won zelfs voor de derde keer). De stukken werden 

door beide partijen niet goed op de velden geplaatst en er vloog er ook wel eens één ongewild  

 



 

van de tafel af. Dat leidde tot nodige commotie en de heren vlogen elkaar in de haren, waarbij 

harde klappen vielen. De emoties liepen hoog op. Jan Timman probeerde de kemphanen uit 

elkaar te halen, hetgeen hem uiteindelijk ook lukte. De vechtersbazen werden onmiddellijk uit 

het toernooi gezet, maar Timman mocht blijven. Misschien wel aangedaan door dit incident 

verloor hij in de finale van Kuijpers, maar dat is pure speculatie mijnerzijds. De eerste partij 

werd remise, maar Kuijpers won de tweede en pakte daarmee de titel. 

Ik herinner me ook nog een redelijk fors handgemeen tussen de meesters Kick Langeweg en 

Hans Böhm, maar ik weet niet precies meer waar en wanneer het was. Ook in dit geval bleven 

verdere sancties uit. Er volgden in ieder geval geen schorsingen, hoewel dat wel op zijn plaats 

geweest zou zijn. 

Uit publicaties over schaken in de Middeleeuwen herinner ik mij houtsneden en schilderijen 

waarop het er veel erger aan toe ging. Dan werd na een verloren partij de schedel van de 

tegenstander simpelweg met het bord doorkliefd. Zie bijvoorbeeld ‘History of Chess’ van 

Barach H. Wood (The Abbey Library, Londen, 1972), de bewerking van Jerzy Gizycky’s 

boek ‘Schy vsech dob a zemi’.  En wie het nog bloederiger wil, wijs ik graag op het hoofdstuk 

‘The Sinners’ in het heerlijke boek ‘The Even More Complete Chess Addict’ van Mike Fox 

en Richard James (Faber and Faber, Londen, 1993), waarin zij de tien opvallendste 

schaakmoordenaars op een rijtje zetten. Gruwelijk, maar heerlijk om nog eens na te lezen. 

Zelf heb ik in deze rubriek, ‘Het Buitengebeuren’, tot twee keer toe (2006 en 2007) aandacht 

besteed aan Aleksander Pitsjoeskin, een gestoorde, die voor alle velden van het schaakbord 

een moord gepleegd wilde hebben, maar na de eenenzestigste moord tegen de lamp liet. Hij 

stond bekend als ‘de schaakbordmoordenaar’ en zit inmiddels een levenslange straf uit. 

Natuurlijk is dit moorddadige geweld niet te vergelijken met wat er in Berkel-Enschot 

gebeurd is, maar de voorbeelden geven wel aan, dat het soms om zeer heftige emoties kan 

gaan bij schaakpartijen. 

Het probleem is dat er geen regels voor dit soort incidenten zijn. Het FIDE-reglement gaat 

niet verder dan een paragraafje over ‘het hinderen van de tegenstander’, maar daarin komen 

het soort excessen als in Berkel-Enschot helemaal niet aan de orde. Het is natuurlijk een 

blamage voor het schaken in het algemeen om zo in het nieuws te komen, maar wellicht dient 

er toch iets aan de reglementen gedaan te worden. 

De buitenwereld smult ervan. Dat is nu maar weer eens aangetoond. 

 

Jules 


