
BORDSCHAAKTOERNOOI 

Een woord zegt 

vaak meer dan 

een heel 

verhaal. Voor 

schakers was 

het de afgelopen 

maanden enigs-

zins afzien. Want geen bloedstollende 

gevechten achter het schaakbord 

tegenover een zwetende tegenstander.  

Geen overbodig ‘da kommen sie noch 

wohl hinter junge’ commentaar. Geen 

geanalyseer bij de bar met een pilsje of 

een bruine rakker. 

 

Nee, we moesten het doen met een 

lichte variant, het online Lichess-

platform.  We moesten er veel voor 

laten en niet iedereen was ervoor te 

porren. Maar uiteindelijk was zelfs PK 

bereid om achter de komjoeter plaats te 

nemen. De deelname was wisselend op 

de donderdagavonden. Met als gevolg 

dat je wel vaak tegen dezelfde 

tegenstander moest aantreden. Een 

confrontatie met een ratingverschil van 

1000 elopunten kwam ook geregeld 

voor, maar dat kan natuurlijk nooit een 

schaakpartij worden. Behalve de 

wedstrijden kon je natuurlijk ook veel 

oefenen, dat wat ongetwijfeld een plus. 

Bovendien werd er vanuit Maastricht 

op de woensdagavond een Limburg 

Rapid georganiseerd, daar was iedereen 

verzekerd van een tegenstander op zijn 

niveau.  Dan was er op de zondagavond 

een nogal afmattend blitztoernooi. 2 uur 

lang potjes spelen met een tempo van 3 

minuten en 2 seconden per zet. Dat is 

een verhoogd risico op een muisarm, 

dat is zeker. 

Eind mei werd de belangstelling voor 

het online-schaak wat minder en kwam 

er bovendien weer groen licht voor het 

fysieke schaak. Weliswaar op twee 

achter elkaar geplaatste borden, maar 

dat lijkt toch al heel veel op de 

reguliere clubavond. Een tiental leden 

kwamen in juni al naar de Glazenap om 

middels rapidpartijen wat schaak-

conditie op te doen. Belangrijker was 

natuurlijk dat je elkaar weer eens in 

levenden lijve en op gepaste afstand 

kon ontmoeten. 

Op dit moment schaken we weer in 

Limianz. Met 19 leden een heus 

bordschaaktoernooi: het Venlo 

Gesloten. In september hopen we weer 

de normale competitie te kunnen 

hervatten. Tot die tijd wens ik jullie een 

fijne vakantie. 
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