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Voormalig rebel ‘King Loek’ 
schaakt nu voor Forum 
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Loek van Wely is dit pinksterweekend de grote publiekstrekker van het Limburg Open, het 
jaarlijkse schaakfestijn in Maastricht. De achtvoudig Nederlands kampioen is nooit vies 
van een uitgesproken mening en wordt binnenkort senator van Forum voor Democratie. 

N ee, het zijn bepaald
geen tijden waarin
grootmeester en
aanstormend poli-
ticus Loek van

Wely (46) rustig achterover kan 
leunen. Van morgen tot en met 
maandagavond speelt hij zeven 
partijen tijdens het Limburg Open
in Maastricht, wat bij zware te-
genstand zomaar kan leiden tot
zo’n slordige dertig uur achter 
het bord. Dinsdagochtend rijdt 
hij terug naar zijn woonplaats 
Oss om nog wat spullen te pak-
ken, om daarna meteen het gas-
pedaal in te drukken naar Den 
Haag, waar hij ’s middags in de 
Eerste Kamer als senator van Fo-
rum voor Democratie wordt be-
edigd. En dan is hij sinds kort ook
nog Statenlid in Brabant. „Mijn
naam als grootmeester zal ik nog
wel een tijd houden. Maar nu ik in
de politiek ben gestapt, wil ik er 
wél iets van maken. Ik beschouw 
het als bloedserieus.”
De achtvoudig schaakkampioen
van Nederland strijkt neer op een
terras in de buurt van Tegelen, 
waar hij ’s middags een training
zal geven aan Max van Warmer-
dam (19), een van de toptalenten
van ons land. Ooit was Van Wely 
zelf de kroonprins van het Neder-
landse schaken. Op een flamboy-
ante manier stond hij in de jaren 
negentig op als de erfgenaam van

de erudiete Jan Timman. Onder 
de geuzennaam King Loek tartte 
hij de gevestigde orde. „Ik had 
geen last van een gebrek aan zelf-
vertrouwen. Ik had een grote 
mond, schuwde de confrontatie 
niet. Nu denk ik: sommige uit-
spraken waren niet zo slim. Toen
ik een keer 100.000 euro won bij
een schaaktoernooi kocht ik een
dikke BMW, uit de vijf-serie. 
50.000 voor de auto, de rest ging 
naar de belastingen.”
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Geregeld schuurde hij aan tegen 
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Geregeld schuurde hij aan tegen 
de wereldtop. Maar het niveau
van de Noorse wonderboy Mag-
nus Carlsen en de grote Russi-
sche kanonnen bleek toch te
hoog. Van Wely verlegde zijn inte-

resses naar andere passies, zoals
pokeren, maar een echte nieuwe 
uitdaging kwam twee jaar gele-
den op zijn pad. Via een bevrien-
de schaker werd hij benaderd om
lid te worden van Forum voor De-
mocratie, de partij van Thierry
Baudet die een aardverschuiving
veroorzaakte in het politieke 
landschap van Nederland. „Mijn 
eerste reactie was: politiek is een
vies woord. Maar toen ik er wat 
langer over nadacht, zag ik zo’n
hele nieuwe beweging wel zitten.
De kracht van Forum is dat ze op
pijnpunten durven drukken, pro-
blemen die andere partijen ont-
kennen. Dat er iets mis is met de 
integratie. Dat politici elkaar
baantjes toespelen. Dat we mil-
joenen besteden aan klimaatre-

gels, terwijl een grootmacht als 
China niets doet.”
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‘Fascist’
Met zijn keuze voor Forum voor
Democratie navigeert hij naar 
een kant van het politieke spec-
trum die behoorlijk wat weer-
stand oproept. Van Wely werd op
een Russische site door collega-
schaker Genna Sosonko zelfs een
‘fascist’ genoemd. Forum-leider
Baudet zorgde voor de nodige op-
schudding met uitspraken over
een ‘boreale’ wereld en een ‘ho-
meopathische verdunning’ van
de Nederlandse samenleving,
waarmee hij zou suggereren dat 
de toestroom van buitenlanders 
onze cultuur aantast. „De uit-
spraken van Thierry zijn op een
andere manier uitgelegd dan hij 
bedoeld had”, pareert Van Wely,
die zelf met een schaakster uit El
Salvador getrouwd is. „Als je im-
migratie wil inperken, wil dat niet
automatisch zeggen dat je dus 
een hekel aan buitenlanders hebt.
Maar in de politiek is blijkbaar
geen nuance, er wordt vooral in-
gespeeld op sentimenten.”
Ja, af en toe zal hij nog nadenken
over een mooie mataanval, zoals 
dit weekend in Maastricht. Maar
zijn vrije dagen worden schaar-
ser. Al zal hij zich, ook in de poli-
tiek, altijd een schaker blijven
voelen. „Ook in de politiek moet je
vooruitdenken. Als je dit doet, 
zijn dat de consequenties. Daar 
heb ik aardig wat ervaring in.”
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