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SCHAAKTOERNOOI

niet uitgeschaakt
Nog lang ni
Er werd gepeinsd,
gezucht en gefluisterd.
Van vrijdagavond tot en
met gisteren stond
sporthal de Geusselt in
Maastricht in het teken
van schaken. Het BPB
Schaak- toernooi, het op
één na grootste schaakspektakel in de Benelux,
trok tijdens de tiende
editie bijna vijfhonderd
deelnemers uit 24
landen. Daarmee zit het
evenement nog lang niet
aan zijn plafond.

MAASTRICHT
DOOR SVEN POELS

Z

et vijfhonderd voetbalsupporters is één zaal
en je hebt politie-inzet
nodig.’’ De zin wordt
(zachtjes) uitgesproken door Eric Roosendaal, hoofdarbiter op het BPB Schaaktoernooi. In ons gezichtsveld bevinden zich tientallen rijen tafels met
daaraan honderden schakers,
diep in gedachten verzonken en
turend naar het spel voor hen. Af
en toe gaat een hand naar het bord
om een stuk te verzetten. Een enkeling staat op om de benen te
strekken. Gepraat wordt er amper. En als dat al gedaan wordt, gebeurt dat op een zo laag mogelijk
geluidsniveau. Roosendaal, fluisterend: „Maar, zoals je kunt zien,
is het hier redelijk rustig.’’
We zijn in sporthal De Geusselt
te Maastricht, waar het prestigieuze schaakfestijn – het één na
grootste in de Benelux – afgelopen Pinksterweekend voor de
zevende keer werd gehouden en
daar bovendien het tweede lustrum vierde. Een mijlpaal waar
toernooidirecteur Ferry Gerard
graag even bij stilstaat: „In tien
jaar tijd zijn we kwalitatief en
kwantitatief enorm gegroeid en
daar zijn we trots op. Vorig jaar
hadden we tien grootmeesters,
dit jaar zestien. Een paar zelfs uit
de top honderd van de wereld.
Qua aantal deelnemers zitten we
dit jaar rond de 485, waar dat er
vorig jaar 430 waren en het jaar

Martijn Dambacher (rechts) was als regerend Limburgs Kampioen een van
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daarvoor 370.” De limiet is daarmee
nog niet bereikt. „Ik ben ervan overtuigd dat we volgend jaar over de
vijfhonderd komen. Al willen we, gezien de beperkingen in de sporthal,
ook weer niet té hard groeien.”
Een rondgang door de bomvolle
zaal leert dat de deelnemers minstens zo fascinerend zijn als de partijen waar ze zo geconcentreerd
mee bezig zijn. We zien een bejaarde man hevig peinzen op de zetten
van een jongetje van zo’n tien jaar

mersveld komt uit Nederland, waarvan een derde uit Limburg. Voor hen
geldt het toernooi tevens als officieel
Limburgs Kampioenschap. In deze
groep enkele toppers uit het noorden van de provincie, zoals jonkies
Siem van Dael en Max Warmerdam
en grootmeester en meervoudig
oudig
Limburgs kampioen Martijn Dambacher. Van de andere vijftig procent komt een groot deel uit Duitsland en België. Het resterende deel
is afkomstig uit 21 landen, waaron-

oud. Even verderop zit een jongeman in een rolstoel, zijn opponent
mentale tegenstand biedend als ieder ander. Naast hen een jongen tegen een meisje, een man tegen een
vrouw. Toch wordt er overwegend
mannen tegen mannen gespeeld.
Gerard: „Schaken is helaas nog een
mannensport. Toch doen er aan dit
toernooi vrij veel dames mee: zo’n
negen procent. Daar hebben we ook
speciaal op ingezet.”
Ongeveer de helft van het deelne-

der Polen, India en Paraguay. „De
deelnemers worden ingedeeld in
vier groepen (de A-, B-, C- en veteranencategorie, red.) en spelen in vier
dagen zeven ronden. Alles in een gemoedelijke, laagdrempelige en informele sfeer”, aldus Gerard.
Wat opvalt is dat er naast ouderen
en met name mannen van middelbare leeftijd ook redelijk wat jeugd
naar de sporthal is gekomen. Kunnen we daarmee concluderen dat
het eeuwenoude denkspel toe-

komst heeft? „Ja, dat denk ik wel.
Het schaken op internet wordt
steeds populairder en je merkt
dat het groeit onder de jeugd.” De
aantrekkingskracht is van alle
tijden, meent Gerard. „Het is
voor iedereen die houdt van een
intellectuele uitdaging. Daarbij
is wetenschappelijk bewezen dat
het gezond is en kun je het je hele
leven doen.” Saai wordt het volgens Gerard nooit: „Je speelt
nóóit dezelfde partij.”

