
Steeds meer grootmeesters
Kort na de Tweede Wereldoorlog was de titel van “grootmeester” slechts voorbehouden aan 
een handjevol schakers. In 1950 waren er wereldwijd slechts 27 grootmeesters, waaronder 
de Nederlander Max Euwe. Langzamerhand kregen meer schakers die titel en in de jaren '70 
kende Nederland enkele grootmeesters en waren er wereldwijd zo'n 100. Een traditioneel 
schaakland als Engeland had destijds nog geen enkele grootmeester in haar gelederen, dit tot 
grote frustratie van de Engelsen. Anno 2011 heeft elk land wel een handvol grootmeesters, 
alleen al in Nederland zijn er intussen bijna 30 grootmeesters! Wereldwijd zijn er inmiddels 
meer dan 1000 grootmeesters. Als deze trend zich zo voortzet tel je als schaker amper meer 
mee als je geen grootmeester bent en zal ook Eeuwig Schaak op een goede dag wel een 
grootmeester in de club hebben. 
Maar zo ver is het nog niet gekomen en ondanks het feit dat het aantal grootmeesters in 
Nederland dus al flink is opgelopen, blijft het ook nu nog een grote prestatie om de 
grootmeestertitel te behalen. In augustus van dit jaar slaagde daar Robin van Kampen in en 
met zijn leeftijd van 16 jaar en 8 maanden is hij daarmee de jongste grootmeester met een 
Nederlands paspoort in de geschiedenis. Al moet daar wel bij vermeld worden dat Anish 
Giri, die al op 14-jarige leeftijd grootmeester werd, weliswaar (nog) geen Nederlands 
paspoort heeft, maar in de schaakwereld wel al als Nederlander wordt beschouwd. 

Robin van Kampen



Robin van Kampen scoorde zijn derde grootmeesternorm in een toernooi in Dortmund. Eén 
van de schakers die hij daar versloeg was de Armeniër Tigran Nalbandian en die partij 
kende een bijzonder fraai slot. Na de 55e zet van wit kwam de stelling van het diagram op 
het bord. 
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Robin van Kampen (met zwart) speelde hier 55...,Dg2xg2+!! en wit gaf meteen op. Wit 
moet de dame wel slaan, waarna zwart met 56...,Pe3+ de dame meteen terugwint en de witte 
g-pion op tijd stopt. 
Mede door deze overwinning komt Robin van Kampen terecht in een nog altijd behoorlijk 
exclusieve clubje van Nederlandse schaakgrootmeesters. Het lijstje van Nederlandse 
schaakgrootmeesters ziet er nu als volgt uit: 

Daan Brandenburg
Erik van den Doel
Sipke Ernst
Anish Giri
Harmen Jonkman
Erwin L'Ami
Friso Nijboer
Zhaoqin Peng
Jeroen Piket
Hans Ree
Dimitri Reinderman
Jan Smeets
Ivan Sokolov
Gennadi Sosonko
Wouter Spoelman
Daniël Stellwagen
Paul van der Sterren
Robin Swinkels
Jan Timman
Sergei Tiviakov
Yge Visser
Dennis de Vreugt
Karel van der Weide
Loek van Wely
Jan Werle
John van der Wiel



Enkele grootmeesters uit deze lijst zijn inmiddels niet meer als schaker actief. Zhaoqin Peng 
is de enige vrouw in de lijst. Overleden Nederlandse grootmeesters zijn niet in de lijst 
opgenomen.

Benieuwd hoe lang die lijst over 50 jaar is en of er dan ook spelers van Eeuwig Schaak bij 
staan. Wie weet wel spelers die dit seizoen pas begonnen zijn of de komende jaren bij 
Eeuwig Schaak gaan beginnen...


