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De wedstrijd in Apeldoorn 
was zenuwslopend voor beide 
teams. Vreugde en verdriet 
lagen dicht bij elkaar. De 6,5 
tegen 3,5 overwinning voor En 
Passant bracht Bunschoten-
Spakenburg een nieuw lands-
kampioenschap, terwijl de ne-
derlaag voor Apeldoorn zo goed 
als zeker degradatie betekent. 
Een daverende verrassing, want 
Apeldoorn was vorig seizoen als 
vice-kampioen nog de naaste 
belager van En Passant. 
Daags voor de wedstrijd had 
topscorer Zhaoqin Peng zich 
ziek afgemeld bij teamleider 
Guido de Romph, die Friso 
Nijboer buiten het team had 
gelaten. Nijboer werd alsnog 
opgesteld, terwijl Apeldoorn 
eveneens kampte met een afwe-
zige speler. De degelijke Alexan-
der Kabatianski was er niet 
bij. Daarentegen hadden beide 
teams wel een speler van buiten-
categorie meegenomen. En Pas-
sant had Anish Giri weer eens 
actief, momenteel de nummer 
18 van de wereld. Apeldoorn 
had voormalig wereldtopper 
Arthur Jussupov opgesteld. Giri 
en Jussupov troffen elkaar aan 
het eerste bord. Veel spelers 
waren aan elkaar gewaagd, maar 
aan het tiende bord moest Dick 

de Graaf het opnemen tegen een 
grootmeester. Daar werd een 
zware middag verwacht. 
De wedstrijd bleef lang in even-
wicht. Pas na vier uur begonnen 
de eerste uitslagen binnen te 
druppelen, met louter remises. 
Het topduel tussen Giri en Jus-
supov was als eerste klaar. De 
puntendeling gaf aan dat Jus-
supov nog altijd topfit is. Ook 
de partijen van Tanguy Ringoir, 
Friso Nijboer en Vyacheslav 
Ikonnikov eindigden in remise. 
Een lichte tegenvaller voor En 
Passant, want op al deze borden 
hadden de spelers een over-
wicht in rating, het getal dat de 
speelsterkte aangeeft. Ongeveer 
gelijktijdig had Manuel Bos-
boom echter een voorsprong 
op het scorebord gebracht. 
Hij speelde met wit aan bord 
negen een sterke aanvalspartij 
tegen het jeugdtalent Thomas 
Beerdsen. Bosboom offerde 
een stuk voor drie pionnen, en 
bracht Beerdsen in tijdnood. 
Een koningsaanval kon hij niet 
afdoende tegenhouden, waarna 
de populaire Bosboom zijn 
fraaie persoonlijke score van dit 
seizoen nog verder opvijzelde.
Henk Vedder speelde met wit 
aan bord zeven een ijzersterke 
partij tegen Sjef Rijnaarts. Al 

snel na de opening moest 
Rijnaarts veel tijd investeren om 
de plannen van Vedder te door-
gronden. Dit brak hem later op, 
toen hij steeds sneller moest 
antwoorden. Vedder moest 
nauwkeurig blijven spelen om 
de winst daadwerkelijk binnen 
te halen, want een goede stel-
ling levert niet altijd succes op. 
Vedder bleef secuur en het werd 
4-2. 
De aansluitingstreffer kwam op 
het bord toen Richard Vedder 
moest opgeven tegen de sterke 
Stefan Kuipers. Met zwart hield 
Richard een veelbelovend initi-
atief op de koningsvleugel, maar 
na een negatieve afruil was het 

Kuipers die een dame-eindspel 
naar zijn hand kon zetten. Het 
bleek het enige verliespunt van 
de dag, want nadat Erwin l’Ami 
remise had genoteerd, bleven 
alleen Dick de Graaf en Jan 
Smeets nog over. 

Feest

Er was nog een half punt nodig 
voor het kampioenschap. De 
Graaf zat aan bord tien tegen-
over de Duitse grootmeester 
Sebastian Siebrecht. De Graaf 
was niet erg onder de indruk 
van de reputatie van zijn op-
ponent. Langzaam maar zeker 
werd duidelijk dat niet Sie-

brecht, maar De Graaf degene 
was die aanspraak maakte op 
de winst. Het publiek dromde 
zich met gespannen gezichten 
rondom zijn tafel. Ondertussen 
was ook Jan Smeets bezig zijn 
tegenstander de genadeklap toe 
te dienen. Strakke blikken van 
de Apeldoorners, die het onheil 
zagen naderen. 
Wie zou het beslissende punt 
binnenbrengen? Uitgerekend De 
Graaf was het die als eerste een 
hand kreeg van zijn tegenstan-
der. De Graaf bracht hiermee 
de wedstrijdpunten en daarmee 
ook de titel binnen. Twee secon-
den later was ook Smeets klaar 
en barstte het feest los.

En Passant prolongeert het 
Nederlands kampioenschap
En Passant is zaterdag voor de tweede keer op rij 
landskampioen geworden. In de achtste ronde 
boekte de Spakenburgse formatie tegen Accres 
Apeldoorn haar achtste zege op rij en werd daar-
mee onbereikbaar voor achtervolger LSG. Dick de 
Graaf werd man van de wedstrijd door de Duitse 
grootmeester Siebrecht te verslaan.

Kampioen Meesterklasse seizoen 2013-2014. Het team met staand v.l.n.r.: Vyacheslav Ikonnikov, Henk 
Vedder, Tanguy Ringoir, Jan Smeets, Erwin l’Ami, Anish Giri, Dick de Graaf, Richard Vedder, Guido de 
Romph (teamleider). Gehurkt: Manuel Bosboom (l.) en Friso Nijboer. (foto: Jan Willem Schoonhoven)

Dick	de	Graaf

,,Of deze titel anders is dan vo-
rig jaar? Voor mij persoonlijk 
zeker’’, zegt Dick de Graaf. ,,In 
tegenstelling tot vorig jaar won 
ik mijn partij in de kampioens-
wedstrijd. Voor het eerst in mijn 
leven heb ik gewonnen van een 
grootmeester. Dat is natuurlijk 
uniek, heel leuk. En ik tikte 
de 5½ binnen. De eerste keer 
kampioen worden is het leukst. 
Daarna is de tweede keer, het 
prolongeren van de titel, ook 
een kunst. Iedereen dacht dat En 
Passant een eendagsvlieg was, 
maar nu zijn we al twee keer 
kampioen. En straks worden 
we het voor de zevende keer en 
wordt het een beetje vervelend’’, 
zegt hij lachend. ,,Nee hoor, het 
verveelt nooit.’’ De opmerking 
over de zevende keer ontlokt de 
vraag of hij doorgaat met spon-
soring. Daar zouden twijfels 
over zijn. De Graaf diplomatiek: 
,,Ik kan daar nog geen uitspra-
ken over doen, want ik weet niet 
wat het budget voor volgend 
seizoen wordt. Wat vrijdag in 
de Bunschoter stond dat ik wat 
wisselvallig ben, klopt wel. Ik ga 
binnenkort met wat mensen om 
de tafel zitten om te kijken wat 
mogelijk is. We proberen er wel 
wat sponsors bij te krijgen. De 
kop boven dit verhaal zou kun-
nen zijn: En Passant kampioen 
van Nederland, maar de club 
zoekt ook nog wat sponsors’, 
merk hij op. Daarna vervolgend: 
,,Voor een heel team betaal 
je bij ons per seizoen wat een 
rechtsback van IJsselmeervogels 

kost. Hoeveel dat is? 20.000 
euro denk ik, en dan zit ik aardig 
in de richting. Laat het 15.000 
euro zijn, dan is ons team iets 
duurder. Voor sponsors relatief 
gezien een vrij goedkope sport. 
Verder is het natuurlijk heel leuk 
voor de club dat we weer kam-
pioen van Nederland geworden 
zijn, maar vergeet ook niet dat 
we door deze resultaten ook 
Bunschoten-Spakenburg op de 
kaart zetten. Dat heb ik vorig 
jaar ook burgemeester Melis van 
de Groep verteld. En Passant is 
een prima instrument voor city-
marketing. Dit kampioenschap 
is bovendien heel erg uniek. Er 
is geen team in Bunschoten-
Spakenburg dat kampioen van 
Nederland geworden is op het 
hoogste niveau en dat zelfs voor 
de tweede keer op rij.’’

Manuel	Bosboom

Manuel Bosboom, die dit sei-
zoen alle acth wedstrijden van 
de partij was, ongeslagen bleef 
en daarin 6,5 punt scoorde,  
voelt zich als een vis in het water 
bij En Passant. Op de vraag of 
hij de meeste excentrieke is van 
het stel (hij woont samen met 
zijn vader en broer in een mo-
lenschuur in Zaandam) en leeft 
van het schaken (,,met moeite), 
antwoordt hij: ,,Dat valt wel mee 
hoor.’’ En meteen verplaatst hij 
de blik naar het schaken. ,,Het 
ging goed vandaag. Dick en ik 
zaten aan de laatste twee bor-
den. Ik maakte de 3-2 en Dick 
zorgde zoals hij net zei voor de 
winnende score.’’

Wat vindt hij van En Passant? 
,,Dat is gewoon een hele leuke 
dorpsclub, met aspiraties. Het 
is een klein cluppie en toch 
kampioen van Nederland wor-
den. Dat is gewoon geweldig. 
Ik voel me er helemaal thuis. 
Volgend jaar ben ik weer van de 
partij. Ik ben er moeilijk weg te 
slaan. Wat ik van de Spakenbur-
gers in het team vind? Die doen 
het best goed. Ze verrassen me 
positief ’’, aldus Bosboom, die 
ook nog competitie speelt in 
Duitsland. ,,Ik heb ook nog in 
België gespeeld en jaren terug 
zelfs in IJsland’’, aldus de 51-ja-
rige internationaal schaakmees-
ter, die niet past in het hokje 
dertien in een dozijn. 

Anish	Giri

Anish Giri is pas negentien 
jaar, maar werd al drie keer 
Nederlands kampioen schaken. 
Dit jaar kwam hij bij En Pas-
sant twee keer in actie: twee 
remises. ,,Deze laatste wedstrijd 
speelde ik tegen een heel erva-
ren speler’’, weet Giri. De Rus 
Artur Yusupov speelde in de ja-
ren tachtig van de vorige eeuw 
nog partijen om de wereldtitel. 
,,Jammer dat ik niet tot een 
overwinning kon komen. Maar 
het team heeft wel gewonnen.’’ 
Giri wist dat de titel eraan zat 
te komen. ,,We winnen vrijwel 
al onze wedstrijden, want we 
hebben een heel sterk team.’’ 
Maar succes in de Europa Cup 
zat er dit jaar niet in en het is 
ook de vraag of dat er volgend 
jaar komt. ,,De Europa Cup is 

anders. Dan kiezen de sterkere 
spelers meestal voor andere 
wedstrijden in Europa en moet 
En Passant het doen met andere 
spelers. Die Europa Cup is voor 
En Passant ook een veredelde 
vakantiereis.’’ Ook Giri laat dit 
vaak schieten. Hij kiest dan eer-
der voor het individuele werk. 
,,Ik zit nu bij de beste twintig 
van de wereld en mijn doel is in 
dat klassement nog te kunnen 
stijgen. Bij het schaken blijft het 
individuele succes toch nog net 
even iets belangrijker dan het 
teamsucces.’’

Henk	Vedder

In de Bunschoter van vrijdag 
stipte Henk Vedder de over-
macht van En Passant al even 
aan. Er was al acht keer gewon-
nen en de negende zege, die 
voldoende was voor de titel, 
zou ook wel komen. Zaterdag 
werden ook daadwerkelijk de 
laatste punten behaald. ,,Accres 
Apeldoorn kwam zaterdag op-
dagen met vier grootmeesters. 
Zij streden natuurlijk voor hun 
laatste kans voor lijfsbehoud 
in de Meesterklasse en had-
den daarvoor alles uit de kast 
gehaald. We moesten er dus wel 
nog even voor werken.’’ Maar 
dat ging goed; En Passant won 
met 6,5-3,5. ,,Ik won zelf ook, 
al was het best wel een lastige 
partij.’’ De zege was goed voor 
de tweede opeenvolgende titel. 
,,Deze was over het algemeen 
makkelijker dan vorig jaar.’’ 
Voor Henk zelf was het een 
vrij mager seizoen. Er werden 

zelfs enkele remises en ‘nullen’ 
gehaald. ,,Maar de laatste twee 
wedstrijden heb ik weer gewon-
nen. Ik kom weer een beetje op 
mijn oude niveau. Dat gegeven 
maakt dit ook wel enigszins 
mijn succes.’’

Richard	Vedder

Voor Richard Vedder was het 
een heel bijzonder weekend. 
Daags voor zijn 44ste verjaardag 
werd de tweede opeenvolgende 
meesterklassetitel gewonnen 
met En Passant. ,,Ik had na de 
laatste wedstrijd pas in de ga-
ten dat de titel wel eens in dit 
weekend gepakt zou kunnen 
worden. Eerder had er nog niet 
aan gedacht. Ik onthoud die 
data van de wedstrijd niet zo.’’ 
Het feit dat deze twee gebeur-
tenissen nu samenvielen, had 
Richard aan kunnen grijpen 
om het kampioensfeest en zijn 
verjaardagsfeest te combineren. 
,,Ze waren allemaal van harte 
uitgenodigd, maar er kwam er 
slechts één.’’ Dat was zijn broer 
Henk Vedder. 
De feestjes deden de pijn van 
zijn eigen nederlaag weer wat 
vergeten. Als enige van de ploeg 
scoorde Richard zaterdag een 
nul. ,,Ik had een sterkere tegen-
stander en dan kan dat een keer 
gebeuren. Wel vond ik het heel 
leuk dat Dick de Graaf zijn wed-
strijd wist te winnen. Voor het 
eerst in zijn leven won hij van 
een grootmeester en daarmee 
pakte hij ook nog eens het be-
slissende punt. Daar kan ik ook 
echt van genieten.’’ (AM/BB)


