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Het afgelopen seizoen werd niet beheerst door een Jan, Ad of Willem. Nee, het was Corona 

dat het gezicht bepaalde. We speelden een partij op twee borden – elke speler op zijn eigen 

bord met 2 sets stukken, om zo toch vooral elkaars zaken niet aan te hoeven raken en zo het 

risico op besmetting te minimaliseren. 

We meldden ons wekelijks vooraf aan, desinfecteerden onze handen bij binnenkomst, Het 

schudden daarvan was uit den boze. We hielden er -verscholen achter een mondkapje- een 

looproute op na en -het ergste van al- gedurende een deel van het seizoen was de bar 

gesloten. 

En tóch werd er geschaakt, want het schaakvirus overwint alles. Geen van ons zal het 

bestaan van dit virus ontkennen, maar mocht er ooit een vaccin tegen ontwikkeld worden – 

ons niet gezien. 

Zo begonnen we het seizoen. Vol goede moed. Totdat ronde 13 (…) was gespeeld en de 

wereld om ons heen in lockdown ging. We schreven 14 december 2020. Het corona-virus 

leek het schaakvirus de baas te zijn geworden. Maar nee. Zoals al gezegd overwint deze 

laatste alles, al duurde het tot 31 mei 2021 tot de volgende golf, en de 14e ronde kon worden 

gespeeld. 

Het verlies van de tussenliggende tijd werd enigszins gecompenseerd door de competitie tot 

eind juli door te laten gaan. 

 

En de spelers bleven komen. Gemiddeld waren er elke ronde zo’n 22 borden bezet. Een 

aantal waar we zelfs vóór corona niet aan konden tippen (al betekende dat aantal borden nu 

dus 11 partijen, hè – ver onder het oude normaal). 

Veertien van onze leden durfden deelname niet aan, of hadden geen zin om hun geliefde 

schaakavond door alle beperkende maatregelen te laten ontsieren. Daartegenover waren er 

echter ook nieuwe leden te verwelkomen: Rudolf Kat (al jaren een trouwe deelnemer aan 

onze verschillende toernooien) kwam onze competitie versterken, en Jos Michiels verruilde 

zijn status als huisschaker voor die van clubschaker. Daarnaast werden we aangenaam 

verrast door de terugkeer van 2 voormalig jeugdleden: Rik van Rootselaar (die al eens aan 

de seniorencompetitie rook) en Manu Escarabajal-Baadenhuijsen schroefden de gemiddelde 

leeftijd van onze clubleden fors naar beneden. Een effect van het succes van de Netflix-serie 

The Queen’s Gambit? Of van de publiciteit rond de overwinning van Jorden van Foreest in 

het Tata-toernooi? 

In de allerlaatste ronde hadden we nóg een nieuwe deelnemer: Marcel Griffioen (vader van 

Maarten - de runner-up uit onze jeugdcompetitie) kwam de sfeer eens proeven. Hopelijk 

beviel die en zullen we hem komend seizoen ook mogen begroeten. 

 

Uiteindelijk werden in totaal 22 ronden gespeeld, met daarin 250 partijen. Het spelersveld 

was op basis van KNSB-rating verdeeld in de categorieën A, B en C, waarvan de eerste 

categorie ruim de helft van alle partijen voor zijn rekening nam. 

In juli namen de nummers 1 en 2 van de A-categorie het tegen elkaar op in een heuse 

kampioensmatch over twee partijen. Daarin trok Willem Hensbergen aan het langste eind 

door Jan Havenaar in de 1e partij met wit te verslaan en met zwart remise af te dwingen, 

waardoor een beslissingsavond niet nodig was. Dat was Willem’s eerste kampioenschap 

ever, niet alleen bij De Uil maar waar dan ook. Dat smaakt vast naar meer… De derde plaats 

in deze categorie was voor Ad Reijneveld. 
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De overwinning in de B-categorie ging naar Martin van Eeuwijk, voor Cok Ippel en André 

Beijk. Martin begon zijn seizoen pas in de 16e ronde, maar bond daarna de één na de ander 

aan zijn zegekar; pas in de 22e ronde wist Rudolf Kat zijn reeks te stoppen. In de 

eindrangschikking was een mooie 10e plaats zijn deel, tussen de A-spelers en bovenal 2 

plekken hoger dan zijn vader Hennie. 

In de C-categorie was Fred van der Bent een klasse apart. Hij eindigde over-all op een 

verdienstelijke 15e plaats, ruim voor de nummers twee en drie in deze categorie: Richard 

Nigten en Jan Plomp. 

 

Naar ik hoop zullen er het komend seizoen weinig of geen beperkingen zijn om het 

schaakvirus vrijelijk te laten woekeren. 

In elk geval wens ik allen een mooi en bovenal gezond seizoen toe. 

 

Dick Roosa 

intern wedstrijdleider 


