
Hoe overleef ik zonder mobiele telefoon?
In de nieuwe versie van de schaakregels, opgesteld door de wereldschaakbond FIDE, is een 
opmerkelijk punt opgenomen. Mobiele telefoons zijn vanaf nu voor schakers taboe. Het 
alleen al bij zich hebben van een mobiele telefoon of ander electronisch communicatie-
middel betekent dat je de partij verliest, zelfs nog voor een zet gedaan te hebben. Dus alle 
schakers dienen hun mobieltjes, I-phones, Blackberries en wat al meer thuis te laten. Dat 
hakt er behoorlijk in, want jongeren lijken vandaag de dag te geloven dat ze onmiddellijk 
dood neervallen als ze niet via een mobiele telefoon bereikbaar zijn. 

Vanwaar deze rigoureuze maatregel? Simpel eigenlijk: de mogelijkheid tot fraude. Op een 
mobiele telefoon kan via internet contact gemaakt worden met een schaakcomputer of kan 
zelfs een schaakprogramma geïnstalleerd worden. Van deze mogelijkheid tot fraude is ook 
al gebruik gemaakt. In Roosendaal is enkele jaren geleden bij een teamwedstrijd een speler 
van de tegenstander van De Pion uit Roosendaal betrapt op het raadplegen van schaakpro-
gramma Fritz tijdens de partij. De betreffende speler werd meteen voor jaren geschorst en 
kreeg heel de schaakwereld over zich heen. In het topschaak, waaar het ook nog eens om 
grof geld gaat, is de verleiding alleen nog maar groter. Op toptoernooien worden schakers 
zelfs gefouilleerd om te controleren of ze geen mobiele telefoon bij zich hebben. Er is wel 
wat voor te zeggen: tijdens een voetbalwedstrijd lopen voetballers ook niet met een mobiel-
tje het veld op en een wielrenner zie je tijdens een koers ook niet rechtop gaan zitten om 
even zijn facebook bij te werken. Nog niet, tenminste...



Toch wordt de soep op lokaal niveau niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend. Bij top-
toernooien mogen mobiele telefoons dan taboe zijn, bij toernooien op lokaal niveau wordt 
deze regel niet gehandhaafd. Dat vinden organisatoren van schaaktoernooien waar de gezel-
ligheid toch vooral voorop staat toch wat te ver gaan. Maar dan komt er wel een ander 
probleem om de hoek kijken. Aangezien het verboden is om een mobiele telefoon bij te 
hebben is de regel over het gebruik ervan tijdens een toernooi of partij geschrapt. Want wat 
je niet bij hebt kun je toch niet gebruiken! Dus als een lokale schaakclub deze FIDE-regel 
buiten werking stelt, moeten ze weer wel apart in het reglement opnemen dat mobieltjes niet
gebruikt mogen worden of gewoon uit moeten staan tijdens de wedstrijd. Overigens wordt 
ook met die regel soms coulant omgesprongen. Tijdens een teamwedstrijd is het gebeurd dat
één van de spelers gebeld kon worden door het ziekenhuis ivm een gezondheidsprobleem 
van zijn vrouw en deze speler kreeg exclusieve toestemming om zijn mobieltje aan te laten. 
En gaat er bij een competitiepartij van Eeuwig Schaak een mobieltje af... dan wordt er even 
smadelijk gelachen en vervolgens gewoon doorgeschaakt. En zo gaat het in andere schaak-
verenigingen ook...

Er mag niet vergeten worden dat we allemaal maar mensen zijn. Zelfs wereldkampioen 
Magnus Carlsen. Op een toernooi in Shamkir (Azerbeidzjan) verloor hij onlangs sinds lange
tijd. Het gebeurde toen hij met zwart tegen de Italiaan Fabiano Caruano speelde en het 
volgende moment was cruciaal: 

25.Pd5xc7!! Op 25...,Kxc7 volgt 26.e6+ en wit wint de pion terug met straal gewonnen 
stelling. Carlsen speelde 25...,Te8-d8 en de verloren pion nekte hem op het eind. Als zelfs 
Carlsen soms iets over het hoofd, ach... dan hoeven wij ons niet te schamen! 
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