
ANDERS BEKEKEN Schakers bunschoten doen het stukken beter dan de
voetballers
 
En Passant is 'campione'
 

Het duurde lang voordat En Passant de
tegenstander zaterdag knakte. Tanguy
Ringoir, het grootste talent van België,
kwam in de kampioenswedstrijd niet
verder dan remise.
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Op deze plek blikken we wekelijks
terug op het weekeinde, met
daarbij aandacht voor de
achtergronden van de sport.

HANS VAN OMMEREN

BUNSCHOTEN Op de dag dat
zowel IJsselmeervogels als
Spakenburg verliest en de
degradatiezorgen zich voor beide
amateurgrootmachten opstapelen,
schrijft een andere vereniging in het
dorp geschiedenis. En Passant
wordt schaakkampioen van
Nederland.

Voorzitter Ernst de Reus speelt om
de tijd te doden een partijtje. Naast
hem kruipen kinderen van enkele
turven hoog ook achter het
schaakbord. En Passant is in
afwachting, bange afwachting want
het verloopt moeizaam. Een
gelijkspel tegen Kennemer
Combinatie volstaat om de eerste
landstitel te veroveren, maar na
vier van de tien partijen staan de
favorieten een punt achter.
Tegenover nederlagen van Dick de
Graaf en Henk Vedder slechts één
overwinning van Zhaoqin Peng.

Het (moeizame) halfje is van Nigel
Short, een opvallende verschijning
in het denksportcentrum in
Bunschoten. De Engelsman moet
de absentie van drie grootmeesters
deels compenseren. Uitgerekend

vandaag hebben Anish Giri, Erwin
l'Ami en Jan Smeets verplichtingen
in de Duitse Bundesliga. Short
heeft nog altijd een rating van bijna
2700 en buiten Giri kan daar geen
Nederlander aan tippen. Hij is de
avond ervoor ingevlogen en
vertrekt alweer nog voordat de
afloop van het kampioenstreffen
bekend is.

Peng maakt na haar zege even een
rondje langs de velden. De Chinese
van geboorte rapporteert een snelle
analyse: Richard Vedder en Friso
Nijboer hebben winstkansen, de
rest lijkt aardig in balans. Ze is niet
helemaal tevreden over haar eigen
optreden. ,,Ik heb veel te veel tijd
gestopt in de afweging of ik nu een
pion moest behouden of niet.''

Peng is een van de weinige
vrouwen in de meesterklasse. Ze
schaakt niet meer zo intensief als
vroeger toen ze als prof door het
leven ging. Vorig jaar raakte ze na
dertien jaar haar nationale titel kwijt
aan Tea Lanchava. ,,Maar ik wil
straks op het NK die wel
terugveroveren. Revanche. Nee,
wraak nemen.''

Ze zegt het op goedlachse toon, ze
kan het schaken relativeren. Haar
zoon van dertien heeft er niets
mee, een erfenis uit de tijd dat ze
hem meenam naar toernooien en
hij op moeder moest wachten tot ze
klaar was. ,,Hij spreekt ook nog
eens slecht Chinees. Gitaar spelen,
en judo, daar gaat zijn aandacht
naar uit,'' en schouderophalend
begint ze weer te lachen.

Het huidige succes van En Passant
kent vele vaders. Zoals de hechte
band van het plaatselijke
bedrijfsleven met de inwoners van
het vissersdorp ('Het percentage
dat lid is van een club is uniek
hoog'). De Reus: ,,Nu is het zaak
op dit niveau te blijven. We hoeven
niet elk jaar kampioen te worden,
maar willen wel in de

meesterklasse blijven en hopelijk
gaat er een zuigende werking van
uit op de jeugd in de regio.'' En
Passant is al begonnen geld in de
jeugdopleiding te steken.

De spanning neemt toe, de
speelzaal raakt voller en sommigen
klimmen zelfs op tafels om het
beter te kunnen zien. Maar geen
onvertogen woord, de
schaakwereld is onbekend met het
begrip hooligan. Toch gaan de
gesprekken ook, hoe kan het
anders, over voetbal, over het
geploeter van beide clubs. ,,Ik kan
me de dag niet heugen dat ze
alletwee verloren,'' stelt er één,
waarna een ander ietwat cynisch
opmerkt 'of ze bij degradatie ook
met de botter gaan varen.' Dat
werpt de vraag op of over twee
weken, wanneer het echte
kampioensfeest gepland is, nog
iets speciaals gaat gebeuren. Gaan
ze op een kar door het dorp? De
Reus: ,,Als ze het willen, valt dat
wel te regelen. We hebben een lid
die een platte kar heeft,'' en hij knikt
met zijn hoofd naar de bar waar pa
Vedder ogenschijnlijk rustig een
nootje knabbelt, terwijl zijn zoons
Richard en Henk voor de titel
zwoegen.

Geroezemoes. Aan bord 1 heeft de
Rus Ikonnikov gewonnen: 4,5-4,5.
En als even later ook Friso Nijboer
de felicitaties krijgt van zijn
tegenstander is het kampioenschap
een feit, ruim zelfs: 5,5-4,5. ,,Toch
was het een zware bevalling.''

Het is een verzuchting die uit
meerdere kelen komt, maar al snel
verdrongen wordt door een
uitbundig 'campione, campione'.
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