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Teammanager Guido de 
Romph, die elk duel de teamsa-
menstelling regelt, zat vooraf-
gaand aan het kampioensduel 
met een probleem opgezadeld. 
Anish Giri, Jan Smeets en 
Erwin l’Ami speelden in de 
Bundesliga en waren dus ab-
sent. De Romph toverde echter 
Nigel Short uit de hoge hoed 
en liet daarnaast ook Arie van 
den Hoogen en Dick de Graaf 
opdraven. 
Short, die beschouwd wordt 
als de sterkste Britse schaker 
van de 20ste eeuw, werd inge-
vlogen omdat hij de garantie 
zou zijn voor een vol punt. Hij 
maakte die verwachting echter 
niet waar. Short wist de weg 
naar de winst niet te vinden 
tegen Daan in ’t Veld en moest 
berusten in remise.

Kennemer Combinatie, dat de 
punten in de strijd tegen de-
gradatie goed kon gebruiken, 
bleek op het laatste moment 
ook verzwakt. Het werd een 
duel op het scherp van de sne-
de, waarin het tot de klok van 
vijven er naar uitzag dat het 
kampioensfeest moest worden 
uitgesteld. Maar het werd uit-
eindelijk toch: veni, vidi vici.
Voor aanvang van het duel 
schatte teammanager De 
Romph de winstkansen op 60-
40. ,,En maken we het vandaag 
niet af dan zeker op 20 april, 
want dan zijn we op volle oor-
logssterkte.’’
Het werd een zenuwslopende 
middag voor De Romph en 
heel En Passant. Toen Friso 
Nijboer de laatste partij die 
nog bezig was op zijn conto 
schreef, barstte er een geweldig 
gejuich los in het in Nederland 
unieke schaakgebouw aan de 
Vaartweg. Op de vraag wat de-
ze titel betekent voor de team-
manager, antwoordde Guido. 
,,Dit is geweldig. Het plaatje is 
compleet. Jaren geleden werd 
hier een fraai gebouw neer-
gezet en werd opgemerkt dat 
de schaal hier ook eens moest 
komen. Spakenburgse bluf, die 
vertaald werd in daden. Vanuit 
het niets werd een gebouw 
neergezet en nu pakken we ook 
de landstitel. Pure klasse. Door 
het aantrekken van enkele 
goede sponsors hebben we dat 
kunnen realiseren. En dat is 
geweldig. Terwijl andere clubs 
moeite hebben met het aan-
trekken van sponsors, is dat bij 
ons juist voorspoedig verlopen. 
En voor volgend seizoen zitten 
we al weer aardig op schema. 
Misschien dat het budget iets 
omlaag moet, maar we hebben 
nog voldoende om een goed 
team op de been te brengen. 
En wie weet boort dit succes 

nog wel nieuwe geldbronnen 
aan. Het is natuurlijk uniek: 
de kampioen schaken van 
Nederland die uit Bunschoten-
Spakenburg komt.’’

Op het moment dat nog drie 
partijen (Van den Hoogen, 
Ikonnikov en Nijboer) liepen, 
was de spanning bij voorzitter 
Ernst de Reus minder dan een 
half uur daarvoor. ,,Toen dacht 
ik op basis van de actuele stand 
en de prognoses van de partij-
en die nog bezig waren, dat het 
we niet zouden gaan redden. 
Nu ziet het er gelukkig beter 
uit.’’ Op de vraag wat deze titel 
betekent voor de club, gaf De 
Reus aan: ,,Wat we vijf jaar 
gedacht hebben, is nu waar 
geworden. Het ingeslagen pad 
willen we vervolgen. Ik hoop 
dat dit kampioenschap de 
sponsors nog meer verbonden 
doet zijn aan En Passant en dat 
er dankzij deze titel misschien 
nog meer sponsors bij komen.’’

Dick de Graaf, die de pech 
had in het kampioensduel te-
genover de sterkste speler van 
Kennemer Combinatie te zit-
ten, rookte aan het begin van 
de partij een saffie. Het bracht 

niet de rust in zijn hoofd waar 
hij op hoopte. Zelfs een bakkie 
hielp niet. Hij moest de vlag 
strijken tegen David Klein. Het 
mocht de pret niet drukken. 
Op het moment dat Nijboer de 
beslissing forceerde, ging hij 
helemaal uit zijn dak. ,,De be-
loning voor de koers die we vijf 
jaar geleden hebben uitgezet. 
Toen zaten we met voorzitter 
Ernst de Reus aan de bar en 
onder het genot van een biertje 
zeiden we toen tegen elkaar: 
we worden binnen enkele jaren 
kampioen van Nederland. We 
kregen fiat van het bestuur om 
aan de slag te gaan. De grote 
klus was het vinden van fi-
nanciële middelen. Met lokale 
schakers pak je die titel name-
lijk niet. Henk, Richard en ik-
zelf vormen de lokale inbreng, 
en ik ben één van de zwak-
keren. Dankzij het budget dat 
we hadden, konden we toppers 
opstellen en is dit het resultaat. 
Helemaal geweldig,
De Graaf voorspelde vooraf 
een 6-4- of 7-3-zege en winst 
voor het ‘schaakkanon’ Nigel 
Short. Beide voorspellingen 
kwamen niet uit. De zege was 
minimaal en Short bleef steken 
op remise. Maar dat deerde 
Dick na afloop niet. Trots 
toonde hij ‘de plaat’ waarop 
prijkte dat En Passant kampi-
oen van Nederland is. 

Internationaal	gezicht

En Passant heeft anno 2013 
een internationaal gezicht. In 
het kampioensduel kwam de 
buitenlandse inbreng uit Bel-
gië, Engeland en Rusland. De 
geboren Rus Vyacheslav Ikon-
nikov was dit seizoen een ze-
kerheidje voor En Passant (6,5 
uit 7). Ook in het kampioens-
duel maakte hij zijn reputatie 
waar. De Rus, die ook speelt in 
de Belgische en Duitse compe-
titie, hoopt dat hij ook volgend 
seizoen actief is bij de kampi-
oen van Nederland. ,,Maar dat 
moet nog besproken worden’’, 
laat hij weten. Ikonnikov steekt 

de loftrompet over de club: 
,,En Passant is een mooie club 
met een mooi gebouw.’’ En 
over het kampioensduel: ,,Een 
moeilijke wedstrijd, waarin we 
moeizaam de winst behaalden. 
We misten natuurlijk drie top-
pers, maar dat gold ook voor 
de tegenstander. In de slotfase 
kregen we Kennemer Combi-
natie echter op de knieën.’’
De enige vrouw in het team 
van de schaakclub uit Bun-
schoten, Zhaoqin Peng, roemt 
de goede sfeer. ,,Ik vind dit 
een leuke en gezellige club. 
Na uitwedstrijden gaan we 
regelmatig samen eten. We 
hebben een goed contact met 
elkaar.’’ Peng, die al vele jaren 
competitie speelt tegen man-
nen, en al zeventien jaar in 
Nederland woont, zorgde in 
het kampioensduel voor een 
vol punt. Toch is ze met vijf 
uit acht niet tevreden over het 
gehele seizoen. ,,Ik heb te veel 
remises gespeeld tegen spelers 
met een lagere rating. Ik heb 
een minder seizoen gedraaid 
dan het vorige en daar ben ik 
ontevreden over.’’ Ook zij zou 
volgend seizoen graag weer in 
actie komen voor En Passant. 
,,Maar daar praten we na het 
seizoen pas over.’’   
De 18-jarige economiestudent 
Tanguy Ringoir, afkomstig uit 
het Belgische Geraardsbergen 
(40 kilometer ten westen van 
Brussel, waar hij studeert) had 
eveneens zijn aandeel in het 
kampioenschap. De Belgische 
kampioen geeft aan dat hij ook 
volgend seizoen actief is voor 
de landskampioen uit Neder-
land. ,,Ze hebben gezegd dat 
ik in het seizoen 2013-2014 in 
de vaste ploeg zit.’’ Hoe bevalt 
het als Belg in de Nederlandse 
competitie? ,,Heel goed. We 
hebben een leuke ploeg, die 
enorm versterkt is. Ik heb 
nog nooit in zo’n sterke ploeg 
gespeeld. Ik kom hier graag. 
Van wie ik het schaaktalent 
heb? Dat weet ik niet’’, merkt 
hij lachend op. Ringoir, die 
ook in de Belgische, Duitse en 

Franse competitie speelt, reist 
per trein en kijkt samen met 
Ikonnikov zijn ogen uit als in 
de kantine van het Denksport-
centrum het lied ’We are the 
champions’ oorverdovend uit 
de boxen knalt en mannen als 
Dick de Graaf, de broers Ved-
der en Manuel Bosboom uit 
volle borst meezingen. Ook 
schakers kunnen een feestje 
vieren en de bomvolle kantine 
doet graag mee. 
Voor Henk Vedder, die met vijf 
uit acht ook zijn aandeel had in 
dit kampioenschap, was deze 
titel niet nieuw (hij werd vier 
keer kampioen van Nederland 
met Hilversum), maar wel bij-
zonder. ,,Ik zei net nog tegen 
Vyacheslav Ikonnikov: ’Dat ik 
vier keer kampioen ben gewor-
den met Hilversum vind ik nog 
steeds hartstikke mooi, maar 
het wordt toch niet zo beleefd 
als hier’.’’
Welke waarde heeft het voor 
hem dat hij nu samen met zijn 
broer Richard speelt? ,,Dat is 
heel bijzonder. Ik denk dat we 
elkaar opstuwen naar grotere 
hoogten als we naast elkaar 
zitten aan de borden. Verder 
vind ik het heel fijn dat de drie 
Spakenburgers dit seizoen 
een beslissende inbreng heb-
ben gehad in bepaalde duels. 
Het aandeel van Dick, Richard 
en mij in het behalen van de 
titel is zeker niet marginaal 
geweest.’’ 

Vedder genoot met volle teu-
gen van het kampioensfeestje. 
,,Er zijn heel veel mensen in 
het Denksportcentrum en 
sommigen ken ik niet eens. Die 
vinden het allemaal heel gezel-
lig en hartstikke leuk. Daar 
geniet ik ook van.’’

En Passant schreef zater-
dag historie. Waar een dorp 
groot ín, en trots óp kan zijn. 
Bunschoten-Spakenburg heeft 
weer een geweldig citymarke-
tingsinstrument in handen.

Abram Muijs

Schaakclub En Passant schrijft historie
Het kwam uit de tenen. En Passant moest diep 
gaan in het kampioensduel tegen Kennemer Com-
binatie. Met nog twee partijen die liepen, stond 
het 3,5-4,5 voor de gasten uit Haarlem. De span-
ning zinderde door het Denksportcentrum aan de 
Vaartweg. Vyacheslav Ikonnikov en Friso Nijboer 
lieten hun stukken echter dansen over het bord en 
sloegen in de slotfase genadeloos toe. En Passant 
landskampioen. Uniek in de historie van Bun-
schoten-Spakenburg. ‘Local hero’ Dick de Graaf, 
die deze middag het punt aan zijn tegenstander 
moest laten, sprak van een gedenkwaardige dag 
voor schaakclub En Passant en de gemeente Bun-
schoten. Het dorp van voetbal, keek en kibbeling 
telt nu ook een landskampioen schaken. En Pas-
sant, in 2012-2013 het Ajax van de Meesterklasse.

Het team van En Passant met van links naar rechts: Dick de Graaf met zoon Calvin, Arie van den Hoogen, Henk Vedder, Richard Vedder, 
Friso Nijboer, Vyacheslav Ikonnikov, Manuel Bosboom, Zhaoqin Peng, Tanguy Ringoir, Nigel Short en teammanager Guido de Romph. 
(foto: Mark van Hardeveld.)


