
Nick Schilder: schakende zanger of zingende schaker? 

Wie Nick en Simon zijn hoeft aan niemand uitgelegd te worden. Er gaat bijna geen dag 
voorbij of ze zijn wel ergens op televisie. Wat niet iedereen weet is dat Nick behalve zanger 
ook een fanatiek en getalenteerd schaker is. Begin 2015 werd Nick Schilder door de Ko-
ninklijke Nederlandse SchaakBond (KNSB) benoemd tot ambassadeur van de schaaksport. 
In die functie geeft hij op scholen regelmatig schaaklessen, simultaans en was hij één van de
commentators tijdens het Tata Steel toernooi, het bekendste Nederlandse schaaktoernooi. 
Nick is zeer goed bevriend met Anish Giri, momenteel de beste schaker van Nederland, 
behorend tot de top 10 van de wereld en in de race om Magnus Carlsen uit te dagen voor de 
wereldtitel. Nick Schilder wist Anish Giri zelfs een keer te verslaan toen Anish een simul-
taan gaf. Daar was wel een blunder van Anish Giri voor nodig, maar Nick heeft ook bij 
andere gelegenheden laten zien dat hij een zeer getalenteerd schaker is. Verrassend is dat 
niet eens, als we duiken in de geschiedenis van Nick Schilder. Voor hij ging zingen, zat hij 
als kind al op een schaakvereniging en ontpopte zich daar al als een groot talent. Eigenlijk 
jammer dat hij is gaan zingen en geen tijd meer had voor zijn schaakcarrière, anders had hij 
het misschien nog ver kunnen schoppen als schaker. Maar goed, als zangduo zijn Nick en 
Simon natuurlijk ook niet onverdienstelijk gebleken. 

Nick Schilder als schaaktrainer

Als Nick Schilder mee zou spelen in de clubcompetitie van Eeuwig Schaak zou hij waar-
schijnlijk gewoon clubkampioen worden. Maar Nick speelt alleen zo nu en dan mee bij de 
schaakvereniging in Volendam, waar hij trouwens nog een team aan de kampioenstitel hielp.
Eeuwig Schaak moet het stellen zonder Nick Schilder. Al zou Nick het bij een gezellige 
vereniging als Eeuwig Schaak prima naar zijn zin hebben.  



Eeuwig Schaak is weer begonnen met schaken, met Open Avonden op 27 augustus en 3 
september. De jeugd begint met twee Open Middagen op 8 september en 15 september (van 
15.45-17.00 uur). Plaats van handeling is zoals altijd zaal 't Trefpunt in Rucphen in de 
Raadhuisstraat.  

Stefan Colijn uit Roosendaal heeft afgelopen week voor een grandioze prestatie gezorgd 
door een gedeelde eerste plaats te behalen op het toernooi in Brasschaat. Stefan mag daar-
door de titel van FIDE-meester aanvragen en dan voortaan “FM” voor zijn naam zetten. 
Ook andere West-Brabanders deden het goed in Brasschaat. Er deden overigens heel wat 
West-Brabantse schakers mee in Brasschaat. Hier de einduitslag met alle schakers uit de 
regio: 

1. GM Ulvi Bajarani (Azerbeidzjan) 7½ uit 9
2. Stefan Colijn 7½  
3. GM Levente Vajda (Roemenië) 7  
4. FM Stefan Beukema 7 
5. GM Sergey Kasparov (Wit-Rusland) 7
6. GM Alexandre Dgebuadze (België) 6½
7. IM Stefan Docx (België) 6½
8. IM Gyula Izsak (Hongarije) 6½
9. IM Romeo-Sorin Milu (Roemenië) 6½
10.  FM Arben Dardha (België) 6½
11. Cees IJzermans 6½

40. Erwin Kalle 5½
42. Ngo Hin Cheng 5
56. René Paardekam 5
58. Frank Lambregts 5
59. Jacques Smits 5
64. Marc Naalden 4½
71. André van der Laar 4½
79. Maikel van Ginneken 4½
96. Henk Alberts 4
98. Nico Kloosterboer 4

102. Hans Ravestein 4
116. Frank Rockx 3½
117. Piet Bruys 3½
128. Jos van Ginneken 3
131. Robert Huizer 3


