
NK snelschaken met dance-muziek
Schaken: een sport voor oude, serieuze heren met baarden, in een net pak gestoken en een 
pijp rokend, die in volstrekte stilte hun sport beoefenen. Dit beeld uit de jaren '50 en '60 
hebben sommigen nog steeds van schakers, maar het klopt natuurlijk al lang niet meer. 
Schaaktoernooien zijn bezet met spelers van alle leeftijden, maar meestal meer jongeren dan 
ouderen. Ze nemen het schaakspel serieus, maar buiten de partijen om houden schakers van 
vrolijke gezelligheid en hebben doorgaans een goed gevoel voor humor. De baarden en nette 
pakken zie je al enige tientallen jaren niet meer en roken in de zaal is tijdens schaaktoer-
nooien vandaag de dag strikt verboden. Alleen de stilte tijdens de partijen klopt nog. 
Hoewel... Ook dat gaat veranderen!
Tijdens het Nederlands Kampioenschap snelschaken, afgelopen weekend in Meppel, werd 
geschaakt onder begeleiding van moderne dance-muziek. Er werd zelfs een professionele 
DJ aangetrokken om de muzikale omlijsting te verzorgen. Niemand bleef er voor weg, met 
110 deelnemers was het toernooi uitermate goed bezet. De muziek bij het schaken leek dus 
zelfs extra schakers aan te trekken. Ook een oude rot als Jan Timman was present. Het 
toernooi werd overigens gewonnen door Manuel Bosboom. 

Sipke Ernst (links) en Jan Timman te midden van een hongerig publiek



Eeuwig Schaak loopt met deze ontwikkeling al jaren voorop. Ook tijdens de partijen bij 
Eeuwig Schaak staat in 't Trefpunt gewoon de muziek aan en niemand die daar problemen 
mee heeft. Toen vorige week door de barkeeper werd gevraagd of de muziek niet te hard 
stond, werd zelfs door één van de spelers geroepen dat het nog wel een tikje luider mocht. 
Wat dit voor de toekomst gaat betekenen? Een prestigieus internationaal schaaktoernooi 
onder muzikale begeleiding van DJ Tiësto? Een gecombineerde schaak-disco-avond? Het 
lijkt allemaal bizar, maar sta nergens van versteld! Het is in ieder geval een manier om te 
laten zien dat schaken niet duf en saai, maar hartstikke cool is. 
De noviteit op het NK snelschaken had zelfs tot resultaat dat een radio-DJ aandacht schonk 
aan het NK snelschaken. Op sommige zenders is de gemiddelde intelligentie van de radio-
DJ's helaas van wel heel bedroevend niveau en dat was ook nu het geval. Op de vraag van 
de radio-DJ wat het record snelschaken was (rond de 20 seconden, schatte hij nog zelf) werd 
het stil aan de andere kant van de lijn. Zoveel onbenulligheid was even te veel voor hem...

Bij Eeuwig Schaak zijn zowel de jeugd als de senioren gestart met het nieuwe seizoen. Er is 
overigens nog volop gelegenheid voor nieuwe jeugd- of senioren-leden om nog in te haken. 
Ook is het mogelijk voor de senioren om eens een partijtje te komen spelen tegen 
jeugdleden. Leuk en leerzaam voor de jeugd... en voor de senioren! En het levert soms hele 
leuke partijen op. Zoals in de stelling van het diagram, waarin een volwassen speler zijn 
ervaring heeft gebruikt om met wit een volkomen gewonnen stelling te bereiken, maar waar 
zijn jarenlange ervaring niet kon voorkomen dat hij te gretig mat wou forceren en zo 
zichzelf toch nog de das omdeed. 
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Resultaat: een jeugdlid die thuis vol trots kon zeggen dat hij remise had gespeeld tegen één van de 
senioren en een volwassen schaker die er ook wel om kon lachen. 
 


