
Tim van Caam clubkampioen bij de jeugd

Vorige week heeft ook de jeugd van Eeuwig Schaak het schaakseizoen afgesloten. Naast de 
prijsuitreiking en de uitreiking van de diploma's werd de middag traditioneel opgefleurd met
een bingo en beleefden de jeugdleden een feestelijke middag. Clubkampioen bij de jeugd 
werd Tim van Caam. Twee werd Hidde Rutten en derde Yuan van Nijnatten. 

Tim van Caam heeft illustere voornaamgenoot, die in de schaakwereld zeer bekend is en een
ware duizendpoot is: vroeger een talentvolle wielrenner, een zeer begaafd schaker, een gere-
nommeerde schrijver en een wereldberoemde schaakjournalist. Het gaat om Tim Krabbé, de
broer van Jeroen Krabbé en de oom van Martijn Krabbé. Jeroen is een goed acteur, Martijn 
mag zo nu en dan een programma presenteren, maar Tim is met overmacht de meest talent-
volle van de familie Krabbé. 

Tim Krabbé

In 1972 heeft Tim Krabbé zelfs een schaakprobleem gecomponeerd, dat geleid heeft tot een 
wijziging in de officiële schaakregels van de wereldschaakbond FIDE. Het gaat om het vol-
gende probleem. 

Wit geeft mat in 3.



De oplossing van dit probleem krijgt geen mens verzonnen, daarom geven we hem hier: 
1.e6-e7,Ke3xf3 2.e7-e8T,Kf3-g2 en nu komt-ie.... 3.O-O-O-O-O-O mat. Wat is dat laatste 
voor zet? Wel, dat is de superlange rochade! Volgens de reglementen van die tijd mogelijk, 
want de witte koning en de witte toren zijn niet van hun plaats geweest, de koning staat niet 
schaak en de tussenliggende velden zijn niet door vijandelijke stukken aangevallen. Dus 
waarom zou wit niet kunnen rocheren? Volgens de regels van de rochade gaat de toren naast
de koning staan op e2, wipt de koning over de toren heen naar e3 en zwart staat mat. Naar 
aanleiding van dit schaakprobleem heeft de FIDE intussen de “maas in de wet” aangepast en
toegevoegd dat koning en toren op dezelfde rij moeten staan om te kunnen rocheren. 
Diverse boeken van Tim Krabbé zijn verfilmd, één ervan zelfs in Amerika. In 2009 schreef 
Tim Krabbé het boekenweekgeschenk. Begin jaren '70 hoorde Tim Krabbé als schaker bij 
de top 20 van Nederland en was hij een redelijk goede wielrenner bij de amateurs. En toch: 
bij de voornaam Tim zal voortaan bij Eeuwig Schaak vooral gedacht worden aan Tim van 
Caam! 

Tim Krabbé in zijn hoogtijdagen als schaker


