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Opening vernoemd naar Nederlandse politicus 
 
Ook de jeugd van Eeuwig Schaak is klaar met de competitie. Een uitgebreid stuk hierover 
(met eindstanden en de namen van de geslaagden voor de diploma’s) volgt volgende week.  
Intussen zien we op televisie bijna dagelijks de landelijke politici langskomen vanwege de 
verkiezingen van 9 juni a.s. Dat is op zich een goede zaak natuurlijk, want je moet wel weten 
wie waar voor staat als je gaat stemmen. Als schakers zouden we alleen willen dat de 
schaaksport een fractie van de aandacht zou krijgen die de verkiezingen of het WK voetbal 
krijgen.  
Er is trouwens een Nederlandse politicus naar wie een opening is vernoemd. Dat is wel heel 
bijzonder. Je zou vandaag de dag kunnen denken aan een Job Cohen Opening, waarbij een 
speler na 2 zetten voorstelt een kopje thee te gaan drinken en de partij op remise te houden. 
Of, geheel tegenovergesteld, de Hero Brinkman Aanval, waarbij een speler in dronken 
toestand zijn tegenstander tegen de vlakte slaat. Of de Rita Verdonk Verdediging, waarbij de 
witspeler nog voor de eerste zet de zwarte stukken terug in het doosje gooit, omdat ze geen 
verblijfsvergunning zouden hebben. Als een schaker plotseling opgeeft, omdat hij thuis voor 
de kinderen moet gaan zorgen, zou dat de Wouter Bos Variant kunnen heten, die 
overeenkomsten vertoon met de Camiel Eurlings Variant, waarin een speler ook opgeeft, 
maar dan omdat zijn vrouw anders boos is omdat hij te laat thuiskomt. De Balkenende Variant 
zou een opening kunnen zijn waarbij de witspeler na de partij verklaart met de kennis van nu 
toch toe te geven dat 1.f3 niet de beste eerste zet was, maar desondanks toch volhoudt dat het 
gezien de omstandigheden toch een juiste beslissing was. Al deze openingen worden evenwel 
niet erkend als officiële schaakopeningen.  
De Nederlandse politicus die wel een opening op zijn naam heeft staan is Roel van Duijn, 
voormalig Provo en Amsterdams wethouder. Behalve actief in de politiek was Roel van Duijn 
ook actief op het schaakbord en was als schaker net zo eigengereid als politicus. Het “Roel 
Van Duijn Gambiet”, zoals de opening officieel heet, is in feite een variant van het Siciliaans 
en gaat als volgt: 
 
1.e2-e4,c7-c5 2.a2-a3 
 
Zwart heeft op de tweede zet een ruime keuze, maar een voorbeeld van het idee achter wits 
tweede zet geeft de volgende variant: 1.e2-e4,c7-c5 2.a2-a3,e7-e6 3.b2-b4,c5xb4 
4.a3xb4,Lf8xb4 5.c2-c3,Lb4-e7 6.d2-d4 (zie dagram)  










 



Ten koste van een pion heeft wit een sterk centrum opgebouwd en de a-lijn voor zijn toren 
geopend. Met 2.a3 provoceert wit zijn tegenstander en trekt dan voluit ten aanval. Een zeer 
passende opening voor een provo! De grootmeester Yge Visser speelde het Roel Van Duijn 
Gambiet op het Corus toernooi in Wijk aan Zee in 2006. Zonder succes, overigens… 
 
Dit artikel is ook na te lezen op www.eeuwigschaak.nbsb.org. 
 


