
Шахматы в Украине!  

Schaken in Oekraïne!  

Sinds mei van dit jaar ben ik voor mijn 

nieuwe werkgever verhuisd naar 

Oekraïne. Aangezien ik al werkervaring 

heb in Rusland, vermoed ik dat ook dit 

wel eens een lange zitting zou kunnen 

worden. In Oost Europa tikt de klok 

namelijk wat relaxter en op een of 

andere manier duren projecten hier 

altijd langer dan bij ons. 

  

Ligging van Oekraïne in Europa 

Dat is ook meteen genoeg over het werk 

☺. We gaan het over schaken hebben! 

In Rusland merkte ik al dat schaken 

populairder is dan in Nederland, maar in 

Oekraïne mag het zeker een volkssport 

genoemd worden. Algemeen wordt de 

westelijke stad Lvov hier beschouwd als 

bakermat van een lange schaaktraditie. 

Sterke Lvovse grootmeesters, uit 

dezelfde generatie als  Jan Timman, zijn 

bijvoorbeeld  Aleksandr Beliavsky en  

Oleg Romanishin. En ook Felix Levin, 

die in Limburg nog weleens een prijs 

pakt, komt uit Lvov. Met een bescheiden 

inwonertal van 500.000 (in vergelijking 

tot de grootmeesterfabrieken Moskou en 

Sint Petersburg) heeft Lvov al zeker 25 

GM’s voortgebracht. Dat kunnen niet 

veel  steden zeggen. 

  

 

  

Schaken op straat in Lvov. Dezelfde 

stelling. Wat volgt op  Le3 (Stap 2)? 

Verder zijn natuurlijk de Oekraïense top-

GM Vasilij Ivanchuk (gouden medaille 

op bord 1(!)  op de laatste Olympiade) en 

het super jeugdtalent GM Ilya Nyzhnyk 

erg bekend. Beiden hebben al vaak in 

Nederland gespeeld. 

Zelf woon ik in het verre noordoosten in 

de stad Glugov (30.000 inw.). Via 

collega’s kwam ik er al snel achter waar 

regelmatig met de pionnen wordt 

geschoven. Tussen vervallen 



sovjetwoonblokken spelen 10 tot 20 

lokale schakers bijna iedere avond(!)  

buiten op versleten tafeltjes hun potjes 

blitz en rapid. 

Het contact was snel gelegd (Gens Una 

Sumus, nietwaar?) (FIDE-slogan: Wij 

Zijn 1 Volk) en de eerste partij Glugov-

Venlo kon beginnen. Met mijn 

bescheiden 1600 rating kwam ik er 

helaas al snel achter dat ik veel beter had 

moeten opletten op de lessen bij Rudi en 

Stefan ☺. Het niveau hier ligt veel hoger 

dan bij ons. Schaken is hier een lesvak 

op de meeste basisscholen en de meeste 

huisschakers hebben dan ook al vlot 

1400-1600 (al echte Buffels). Van 

Goudvinken hebben ze hier nog nooit 

gehoord (helaas ☺). De betere jeugd (10-

14jr.) speelt zelfs al op niveau 1800-

2100.  

Maar goed, het gaat om het spel en niet 

om de knikkers. Inmiddels kom ik er 1-2 

keer per week een avond snelschaken. En 

een enkele keer pak ik zelfs een (half) 

puntje mee. Niet alleen het niveau is hier 

hoger, ook de drive om te winnen is hier 

sterker. Remises worden niet vaak 

gesloten. Zelfs in gelijke toreneindspelen 

drukt men elkaar door de tijd.  

Ik herinner me nog een van de eerste 

keren dat ik met hun niveau en stijl 

kennismaakte en ik misschien 1 punt uit 

10 partijen had kunnen trekken. Het was 

zwaar boksen tegen een leger met nivo 

1800-2200. Ik had er even mentaal 

genoeg van en ging bij anderen kijken.  

Toen kwam er een jonge moeder langs 

met een kinderwagen die geïnteresseerd 

stond te kijken. “Schaakt u ook 

weleens?”, vroeg ik. “Al lang niet meer 

gedaan, maar ik vond het altijd leuk”, zei 

ze. “Zullen we een partijtje doen?” was 

mijn logische vervolgvraag en de 

stukken werden rechtgezet. Ik was 

vastbesloten om geen genade te kennen 

en mijn mentale frustraties (1 uit 10(!)) 

helemaal af te reageren op deze 

ongelukkige passant. Na een aantal 

zetten  hoorde ik iemand zeggen  “Al een 

tijdje niet meer zo actief, maar in mijn 

sterkste jaren had ik geloof ik 2050.”. 

Helaas kwamen deze woorden van mijn 

tegenstandster en was ook deze partij 

weer snel bekeken. ☺ In Nederland doet 

een vrouw met 2050 al mee aan het NK 

vrouwen. Hier lopen ze gewoon in iedere 

vergeten provinciestad in elke wijk 

onopvallend achter de kinderwagen. 

Al met al erg leuk te ervaren dat er 

landen zijn waar onze hobby actief en 

met enthousiasme wordt beoefend. Ik zal 

mijn ogen en oren openhouden voor een 

volgende column. 

 
“Prettige Partij!” Schaaxe! 
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