
Carlo in Groningen

Di 01 december 2009
Binnen 3 weken vertrek ik naar het Schaakfestival van Groningen. Thuisstad van Tiviakov.
Het heeft plaats van 21 tot 30 december, en ik speel in de B-groep, voor spelers van 1700 tot
2099 elo. Op dit ogenblik zijn er 23 spelers aangemeld in die groep, en ik sta met mijn 1921
fide-elo op plaats 13. In de A groep zijn er tot nu toe al 55 inschrijvingen, maar dit
traditierijke kersttornooi heeft een deelnemerspotentieel van enkele honderden spelers.
Het is mijn tweede tornooi in Nederland ooit. Een jaar of vier geleden nam ik eens deel aan
een open in Soest van 7 ronden. Ik herinner me dat ik de eerste partij gepaard werd tegen Erik
De Haan, interclubspeler van de Borgerhoutse in 1e nationale. Er werd gespeeld aan een
tempo van 2h K.O., twee partijen per dag en het werd een ramp, ik geloof dat ik 1 op 7
haalde. Maar hier spelen we één partij per dag aan een tempo van 90’ voor 40 zetten + 30’
voor de rest van de partij + 30” per zet vanaf zet 1, en dat tempo ligt me wel beter, je kan
“gewonnen” stellingen winnen in plaats van twee zetten voor je mat zet door je vlag te gaan,
maar wij weten allen uit ervaring dat schaken tegen Nederlanders wel eens zuur kan
opbreken. Maar goed, we zien wel, geloof in eigen kunnen is een schone deugd.
Waarom in Groningen ? De datum past goed, net voor nieuwjaar, als thuis de interclub stil
ligt. Ik ben daar nog nooit geweest. De hoofdstad van het Nederlandse noorden heeft een
prettige reputatie, van een nette mooie universiteitsstad, niet te groot maar best gezellig, we
gaan het eens bekijken. Ik heb al ingeschreven, heb een hotel geboekt en de treintickets
zitten al in de map. De trein vertrekt in Antwerpen Centraal maandagochtend 21 dec om 07h,
dat wordt vroeg opstaan! Die middag aankomen, aanmelden en een partij spelen, nadien op
zoek naar het hotel, dat wordt een drukke dag. Maar ja, jonge sterke veulens als ik kunnen
wel wat hebben. Waarom vertrek ik niet rustig op zondag 20 december ? Omwille van mijn
deelname aan de individuele Ligakampioenschappen in Mechelen, die namiddag. Druk,
druk.

Vr 4 december 2009
Groningen ligt niet zo ver van de Duitse grens, daar in dat hoge noorden. Vermoedelijk zal
ik hier niet veel uitstapjes kunnen maken, in hartje winter, als het maar een paar uren per dag
licht is. Misschien toch eens proberen om Westerbork, in Drente, te bezichtigen, dat daar
toch niet zo ver vandaan ligt dacht ik ? (Voor diegenen bij wie Westerbork geen
reminiscentie oproept : Wikipedia). Het probleem zal natuurlijk zijn dat je, als je ’s
namiddags reeds vanaf 13h schaakt, in de voormiddag zonder auto niet over en weer in
Westerbork geraakt, we zullen wel zien. Ik wil ook wel eens uitdokteren wat voor taaltje ze
in Groningen spreken, is het een Fries of een Hollands dialect ?

Zo 20 december 2009
Ik herlas een van de voorbije dagen nog eens het programma. Op Kerstdag zelf is er geen
schaak. Maar ik vermoed dat er wel iets georganiseerd zal worden, een blitztoernooitje of zo
iets. Misschien is het dan nog beter het moment om eens met bus of trein naar Leeuwarden te
rijden, en daar eens wat rond te kuieren ! Ik belde toen ook eens met het hotel om te vragen
of ze internet op de kamer aanbieden. Jawel mijnheer, aan … 15 euro per dag, ik denk dat de
penningmeester van de Skog dat niet ziet zitten, en dus zal ik eventuele rapportjes maar
gewoon intikken, en dat produkt op 31 december na thuiskomst in zijn geheel aan Pascal



doorzenden. Het is leuker als het, zoals in vorige toernooien, stapsgewijs kan verschijnen op
de website, maar ik zie geen andere oplossing. Gelukkig bieden ze een waterkoker op de
kamer aan, inclusief in de overnachtingsprijs, zo kan ik “boven” al eens een kopje thee
zetten. Van Douwe Egberts misschien, niet zo ver hier vandaan, uit Joure, Friesland.
Op dit moment prijken 43 spelers op de lijst in mijn B-groep, en heb ik ranking 24. In het
hele toernooi zie ik geen enkele andere Belg.
Gisterenavond was er een quizavond in de Tecemo tafeltennisclub, waaraan een Skog-zestal
deelnam. Ik won toch een 7-daagse reis zeker met verblijf en half pension in de Franse
Alpen, voor juli/augustus, maar je moet met twee zijn en de tweede persoon betaalt de
normale prijs. Ik heb nog geen flauw idee wie die 2e persoon eventueel zal gaan worden,
maar dat heeft nog eventjes de tijd ! Als het niet lukt kan ik de voucher misschien nog
verkopen ?!
Net voordien, gisternamiddag wandelde ik met Pasar Heide 6 km door de Kamthoutse heide,
in een witte omgeving bij –6° C Halverwege konden we ons in een stal met levende dieren
tegoed doen aan glühwein (à volonté), aan hete dikke soep (à volonté) en aan een heet
worstenbrood – dit alles voor de prijs van 6 euro, het koopje van de week. Ik kwam er op dat
quizfenomeen al meteen met rose wangen aan en ’t was warempel niet alleen van de koude
wind !
De Ligakampioenschappen van deze namiddag werden afgelast, wegens te slecht weer.
Straks, morgenvroeg om iets over zessen sla ik de voordeur achter me dicht, en vertrek
richting Noorden, als dat maar goed afloopt.

Di 22 dec 2009
Het is dus niet goed afgelopen.
Ik kreeg een gevoel niet van Kuifje in Afrika, of Kuifje in Amerika, maar van KUIFJE IN
NEDERLAND.
Ik ben geteld en gewogen elf uur onderweg geweest in plaats van de voorziene vier uur en
een kwart. Heel Nederland lag plat, in de chaos, nergens reed er een intercitytrein, enkel
lokale stoptreinen verzekerden een gammele dienst. Ik ben met stoptreinen gereden van
Antwerpen naar Roosendaal, vervolgens van Roosendaal naar Rotterdam, dan weer een
andere van Rotterdam tot Gouda, overstappen Gouda/Utrecht waar de chaos compleet was en
de informatie erg karig, daar een trein naar Amersfoort op goed geluk, vervolgens
overgestapt op een trein naar Het Harde (maar waar wij tijdens dit traject vlak bij Putten meer
dan een uur midden in een veld stilstonden), dan van Het Harde naar Zwolle, and finally, yes,
een trein van Zwolle naar Groningen. Dat waren 8 treinen als ik goed kan tellen, met die
loodzware valies, vooral zwaar omwille van deze laptop. Nu, de dag nadien voel ik de pijn
nog in mijn armen van het trek-en sleurwerk in al die perrons met hun trappen omhoog/
omlaag. Het hele verhaal deed me denken aan mijn mislukte vertrek naar Lienz in feb 2007
waarbij ik ook wegens mist het vliegtuig miste en dan een hele odyssee moest maken via
Italië. Bij die gelegenheid had ik een liesverrekking omwille van dat sleurwerk. Je moet er
wat voor over hebben om ’s winters ergens te gaan schaken. Uiteindelijk kan je het zo stellen
dat ik die 400 km heb afgewerkt in een bommeltreintje !!
Wat je wel hebt tijdens dergelijke chaotische reizen, is dat mensen die bij elkaar zitten in de
trein erg open zijn voor elkaar en honderduit vertellen. Als er niets aan de hand is, doet
iedereen gewoon zijn ding en heb je weinig intermenselijk contact, maar dat was gisteren
helemaal anders. In 7 van de 8 treinen waren we telkens opnieuw gezellig aan het keuvelen,



en een mevrouw die net voor Groningen uitstapte, keerde op het perron even op haar stappen
terug om aan het raam nog snel een goede dag te wuiven en mij een gelukkig Kerstmis te
wensen. Die mevrouw had de naam van de klub gevraagd en ook van de website, en het
duurde even voor ze doorhad dat Oude God de naam van een wijk in een stad kan zijn. Een
andere, nog jonge mevrouw riep eerder op de dag toen ze vernam dat ik uit Antwerpen kwam
: ‘oh maar daar heb ik als studente drie jaar gewoond” en toen moest ik natuurlijk van alles
vertellen hoe ’t Stad er vandaag de dag bij ligt ! In het algemeen zijn de Nederlanders
behoorlijk pissig op hun regering/overheid/NS omdat die ergerlijke toestand gisteren al voor
de 5e dag aanhield, zondag was er zelfs naar het schijnt helemaal geen treinverkeer, ook niet
van stoptreinen.
’s Avonds at ik in het hotel, Mercur Groningen, en vernam van mijn linkerburen dat ze net
waren aangekomen uit Breda, met de auto, en dat hun rit slechts 3h20” geduurd had. Ik moet
toegeven dat ik op dat moment binnensmonds enkele onzevaders heb gevloekt.
Vanochtend vernam ik telefonisch bij het Schaakfestival dat nogal wat mensen te laat waren
gisteren, of helemaal niet opdaagden, zoals ik. Wij hebben een half punt gekregen van de
tornooileiding en worden vandaag gepaard op basis van dat halfje. Lijkt me logisch, tenslotte
konden wij daar verder ook weinig aan verhelpen.
In Groningen zegt men dat er 40 cm sneeuw lag op zondag, en nu is het hier net opnieuw
begonnen. Om 13h begint ronde 2, mijn eerste partij. Dank zij dat halfje staat het nu al vast
dat ik niet met volledig lege handen naar huis terugkeer !!
Er is hier een regeling waarbij zoals gezegd internetgebruik op de kamer 15 euro per dag
kost. Dat kunnen wij niet betalen. Maar ik kan beneden in de lobby ook internetten, aan 7.50
per uur Dan plan ik het nu zo dat ik mijn tekstjes schrijf, gewoon op de kamer, zonder
internet, en ze om de twee dagen beneden naar de Skog stuur, en mijn emails en Skog
website eens raadpleeg. Zo betaal ik dan iets van 5 keer = totaal 37.50 euro en onze
penningmeester knipoogde eens grimassend in de spiegel, die ziet het voor dergelijk bedrag
wel zitten.
Dadelijk vertrek ik op mijn 1e verkenningstocht, ik wil naar het postkantoor, kerstkaartjes
versturen vanuit Groningen, naar alle mensen die mij dierbaar zijn in Vlaanderen, ’t is zo
eens iets anders. Sommige kaartjes hebben lange eigenhandig geschreven teksten, die had ik
in Mortsel daar al op voorhand op neergepend.

Vanmiddag mijn eerste partij gespeeld, tegen de heer Mostertman, 1773 elo. Die man betoonde door zijn spel
(te) veel respect voor mijn hogere elo (hij weet vanzelfsprekend niet dat ik nationaal op zijn niveau zit), en hij
ging op zet 14 met zwart in de fout door zijn dame op b6 te plaatsen, mijn eigen dame op b3 confronterend, uit
een soort underdogspositie, terwijl hij in feite enige zetten later net daardoor en na afruil op b6 zijn a-pion
verloor. Rond zet 26 stond ik 1.5 voor in de Fritz-score maar zag toen iets over het hoofd (het zo dikwijls
weerkerende verhaal van mijn goede stellingen die ik vanaf zet 25/30 begin te verknallen), wat mij mijn
pluspion zou moeten kosten, en in mijn ijver om die gang van zaken tegen te gaan zette ik een kwaliteitsoffer in
het spel. Zwart nam het aan, en ik bleef met lege handen achter. Nu had zwart iets van een 2.0 voordeel. Tot
mijn grote verbazing offerde hij zijn kwal terug, naar een remise-achtige stelling afwikkelend met T+3p tegen
T+2p en stelde dan ook prompt die remise voor – zijn doel was klaarblijkelijk bereikt. Oftewel 2x binnen één
partij het verhaal van de invloed die 150 elo verschil op de plakkaatjes vermag. Een partij om snel te vergeten,
een opwarmertje zullen we maar denken.



Het hotel is slecht gelegen ten opzichte van de speelzaal. Ik kan er enkel geraken mits 2 bussen te nemen. Op
een van die bussen, op de weg terug naar huis, diende ik 25’ te wachten. Je zal zeggen, gij hebt toch niks
anders te doen, maar als het vriest en je staat met je neus in de stuifsneeuw en met je gewone schoenen op het
platgetrapte sneeuwdek denk je daar toch anders over. Vanochtend ben ik na het postkantoor een uurtje door de
sneeuw en de modder gestapt, richting centrum naar de grote kerk en de winkels. Als het zo doorgaat begeven
mijn 2 paar schoenen het binnen de kortste tijd, en moet ik dringend kerstlaarzen voor mezelf kopen.
Na terugkeer in het Mercure vanavond had ik een gesprekje met de manager. Die verkocht mij een T-mobile
kaart, voor 5.90 euro, en daar kan ik naar verluidt een uur mee internetten. Dus als ik daar een beetje zuinig
mee omspring, dan kom ik voor het versturen van die tekstjes naar de Skog al een heel eind, het wordt hoe
langer hoe goedkoper !
Vanavond zag ik een TV-programma (Nova) waarin NL (chaos) vergeleken wordt met … B (waar alle treinen
reden en rijden, behalve natuurlijk de treinen uit NL) Volgens de spoorbonzen is hun netwerk “kwetsbaar” als
het vriest, en hebben ze van de politiekers te weinig geld gekregen om daar iets aan te doen ! En een
kommentator in de krant vond dat als NL al zou gedacht hebben dat het belangrijk was, dit dan toch niet in
Parijs zo werd bevonden, want voor de hele dramatische, 6-dagen durende ontreddering en chaos in het land der
Batavieren hadden de Franse kranten geen woord over, de schrijver dacht dat als ze ooit al zouden rapporteren
over het afslachten van de geiten, ze het waarschijnlijk over rendieren zouden hebben, want ten noorden van
Brussel, waar geen Frans meer wordt gesproken, begint het donkere Lapland.

Wo 23 dec 2009
Er is minder publiek op het tornooi afgekomen dan de vorige edities geloof ik. Alles bij elkaar een 150 spelers,
in onze groep 44. Nu is het wel zo dat er nog een grote groep bijkomt vanaf 26 december : die spelen een apart
tornooi over 5 ronden. De speelzaal bevindt zich in het sportcomplex van de Rijksuniversiteit, aan de rand van
de stad, en de speelcondities lijken in orde : zeer ruime zaal met voldoende individuele plaats, goede
temperatuur, lichtsterkte (je hebt geen vensters, maar dat maakt deze tijd van het jaar en met dit weer weinig
verschil), bescheiden prijsjes voor een koffie e.d. Weliswaar geen schermen aan de muren, met de toppartijen
van de A-groep, maar als je zelf nog bezig bent is dat niet zo belangrijk. Top-elo Baklan (2650 of zo iets)
speelde gisteren aan bord 1 remise tegen GM John Van Der Wiel.
John herkent mij niet meer durf ik wedden. 21 jaar geleden, temidden van de Steinweg jaren, haalde ik hem
eens naar Antwerpen, in het toenmalige chique Switel, voor een betalende simultaan. Toen er slechts 2 schakers
opdaagden, en de simultaan werd afgelast, zijn John en ik nadat ik zijn afgesproken honorarium met
verplaatsingsvergoeding had uitbetaald (met VSF-geld) eens goed gaan eten in datzelfde Switel, op mijn kosten,
en heb ik het even later kunnen gaan uitleggen bij de toenmalige VSF-voorzitter Jean Janssens. Some you win,
some you lose. In de nasleep van dat etentje leerde ik de toenmalige directrice van het Switel kennen, een
heerlijke wondermooie vrouw, en had met haar een zéér deftige en even kortstondige romance, wat overigens
tussen twee haakjes perfect toelaatbaar was want ik was toen al een aantal weken of maanden single en zij was
weduwe, tja John de wereld is wel klein af en toe.

Vanmiddag won ik een gesloten spaanse partij met zwart. Mijn jonge Friese opponent
heette Albert Jan Hummel, was student in Groningen en had 1905 elo. Albertjan is de
roepnaam. Op mijn vraag erkende hij inderdaad dat er in Friesland geen universiteit is,
en hij en een maatje van hem zwoeren dat het Gronings een Nederlandse taal is, en
geen Fries. Overigens vind ik dat die Groningers meestal een zeer goed te volgen
Nederlands spreken, als je tenminste weet wat woorden als sjache-rij-nig betekenen.
De jongen was na afloop redelijk down, verklaarde zijn toernooi nu al mislukt, en vond
dat hij “pech had gehad dat 24..,Lxd5 er voor mij gelukkigerwijze had ingezeten”, want
dat hij volgens hem toch wel de hele namiddag het betere van het spel had gehad. Dat



was tot op een bepaalde hoogte misschen wel waar, maar in een Breyer voortzetting
kwam hij met 15.Ld2 en ik vond dat die loper daar meer in zijn eigen weg stond dan wat
anders, en toen hij rond de 20e zet diverse keren op de damevleugel niet de beste
voortzetting vond, lag de weg naar pionwinst via een schijnstukoffer 24..,Lxd5 open.
Het was alleen een kwestie van die voortzetting ook achter het bord te vinden, wat echt
niet evident was, en waar ik tien minuten alleen maar bezig was geweest met andere
voortzettingen te bekijken, tot mijner ontevredenheid, en zodoende bijna gedwongen
werd eventjes geniaal te zijn. Allez ja, occasioneel geniaal, voor die ene kleine minuut,
en het dan voor de rest technisch prima af te maken.

De terugweg duurde een ellendig uur en vijftig minuten, de binnenstad stond compleet
stil van het verkeer, geen doorkomen aan, volgens de “lokalen” was het echt niet
normaal. Tot overmaat van ramp bemerkte ik in het donker te laat dat de propvolle bus
ter hoogte van mijn hotel was aangekomen, en toen bleek tot mijn ontzetting dat
eenmaal ze voorbij het hotel was, ze de autostrade daar vlak voorbij op reed, om er …
niet eerder dan een dikke 5 kilometer verder terug af te gaan. Ik stapte toen uit
natuurlijk, aan de allereerste halte, en stond toen onverwacht in het pikdonker midden
in het waaiveld in the middle of nowhere met mijn knoesels in de sneeuw en ik
verlangde heel erg vermoeid plotseling zo verschrikkelijk erg naar huis, naar Mortsel,
naar bakkerij Teysen, het Theatercafé en naar mijn eigen vertrouwde lieve bekende
wereldje dat ik bijna wenend begon te giechelen, lichtjes (?) overstuur, als een paard in
de wei, de doodsbewolkte hemel boven mij tegelijk aanroepend en vervloekend.
Misschien word ik stilaan toch een dagje te oud om als een ietwat naieve boyscout in
illustere plaatsen als Groningen, Hastings, Lienz, Travemünde of Aschach an der Donau
hartje winter in de kou en het donker te gaan bobsleeën in bussen of treinen of
vliegtuigen of gewoon op je achterwerk en met een lege maag te gaan uitschuiven over
de witte vlakten. En zelfs toen ik in vorig jaar in de zomer ging zat ik opgesloten,
zonder auto, in een compleet gat zoals de Faaker See aan de Sloveense berg, ik doe het
niet goed, net niet goed genoeg, ik moet dringend meer aandacht besteden aan mijn
logistiek, ik die notabene gedurende 40 jaar van logistiek mijn beroep had gemaakt.

Merkwaardig en verwarrend gevoel na een klinkende overwinning ! Gezondheid beste
lezer, ik zal hier op de kamer maar een genevertje drinken, op jullie allemaal (flesje
vanochtend gekocht in “een slijterij”).

In het Mercure hebben ze bandjes met kerstmuziek, die overal klinken, op de gangen, in
het restaurant, in de lobby, en vermits ik hier het ontbijt neem en tot nu toe ook al elke
keer het avondmaal, heb ik al zo veel kerstliedjes gehoord dat ik zeker voor de
eerstkomende vijf jaar voldaan ben. Op de BBC zei net iemand “Christmas is for fun
with the family ! The problem is : whose family ? Her’s ? His ? Your ex’s where the
children are ??” Ik moest even glimlachen, maar weet echt niet of ik dit wel grappig
vind.

Do 24 dec 2009 avond



Gert, ik las zonet je opmerking over het Gasunie-gebouw. Ik slaap er in Mercure recht
tegenover, het is zo megalomaan dat het me doet denken aan de Sovietgebouwen in
Moskou en Boekarest. Bizar detail : nergens aan het gebouw is er bij mijn weten iets te
lezen, niet in het klein en niet in neon, van wat er daar gebeurt. Iemand zei me
eergisteren in het hotel op mijn vragende opmerking “het heeft iets met gas te maken”,
waarna ik het al wel dacht te weten. Zeer zeker zit het Nederlandse gas hier onder de
grond, en ook in Drente. Ik hoef jou geen foto op te sturen vermoed ik, op het internet
zal je wel een kijkje kunnen nemen, maar daar mis je natuurlijk het fenomenale
overweldigende gevoel.

Vanochtend wandelde ik voor het eerst onder een stralend zonnetje naar het centrum
van de stad, tot aan de Martinikerk. Heel koud, gezond weer, lekker, maar nog steeds
schoof ik regelmatig weg van links naar rechts over gladde stoepen en fietspaden, en het
kwam echt niet door die twee genevertjes van gisterenavond ! Onder de toren staat,
net als in Gent, al een hele week een Glazen Huis, met een menigte, nu reeds om
11.00h daverend enthousiast door de muziek, en het evenement was al de hele tijd hier
in de stad echt “the talk of the town.” Dat hoorde ik eerder al op de bus.
Toen ik de bus naar de Universiteit nam zag ik aan de halte reklame van JC Decaux, dat
is dus bijlange geen klein lokaal Antwerps firma’tje.

Mijn tegenstander vandaag heeft 2189 elo. Toen ik daarop uitleg ging vragen aan de
scheids, verklaarde hij me dat onze groep toegelaten is tot 2200, en de A groep
toegelaten is vanaf 2100. Dus die groep in 2100/2200 mag kiezen. Vooruit dan maar,
deze heeft dus duidelijk gekozen voor een hoge podiumplaats in de B groep. Hij is dus
de n°1 in onze ranking, Let, heeft het uiterlijk van Charles Bronson inclusief een grote
zwarte Texas stetson, die hij diep over zijn ogen trekt zodat ik geen oogcontact zou
kunnen maken, en sleurt overal waar hij gaat of staat een indringende Botnische golf-
lookgeur met zich mee. Hij speelt ook arrogant snel, en verdwijnt telkens bliksemsnel
naar de partij van zijn landgenoot Meijers, hoog in de A-groep. Bij “ons” is er een Let,
een Fin, een Noor en een Belg, de andere 40 schakers zijn Nederlanders. Ik ging in een
Engels/Modern met wit (1.c4 c5 2.Pc3 Pc6 3.Pf3 g6 4.e3) vlotjes mee, en dacht op zet
15 dat, als hij nu remise zou voorstellen, ik het zou weigeren. Maar toen werd ik het
slachtoffer van een merkwaardige vorm van schaakblindheid. Lb2 kijkt naar Lg7 en is
gedekt door Dc2, en voor Dc2 staat ook nog dreigend mijn Ld3. Ik speel 15.Pc3 naar
Pe4, zwart’s pion f5 neemt mijn paard op e4, ik neem LxLg7, hij neemt tot mijn
verrassing e4xLd3 en het is pas dan na Lg7xTf8 dat ik besef dat dit doornemen op f8
niet gepaard gaat met een promotie tot dame en schaak ! Dus kan ik niet doornemen
want dan neemt diezelfde pion nog altijd door, ditmaal mijn dame op c2. Derhalve
Dxpion, D8xLf8 en uiteindelijk heeft hij 2 paarden tegen toren en pion, maar zijn
techniek is superieur en hij wint op de 45e zet. Hoe kan je zo blunderen dat je iets
vooraf berekent waarbij Lg7xTf8 gepaard gaat met een promotie ?? Vreemd.

Vr 25 dec 2009

Na de partij gisteren keek ik wat rond bij de anderen, en er zit natuurlijk schoon volk in
die A-groep. Internationaal hot zijn zeker de kinderen Giri en Nyzhnyk.



Anish Giri, 2585 (!) komt uit Nepal geloof ik, maar woont sinds een paar jaar in NL, en ik
vermoed dat hij ook al de NL nationaliteit heeft, ik geloof dat hij dit jaar kampioen van
NL is geworden, ik zou het eens kunnen opzoeken of vragen. Ik schat hem zo’n jaar of
14. Illya Nyzhnyk, 2494 elo is nog veel jonger, misschien een jaar of 10, donker
krullend zwart haar boven een engelengezichtje, Ukraïner, die hier op dit tornooi hoopt
om doorheen de 2500 elo grens te zullen gaan boren. Tijdens zijn 4 uur durende partij
zat boven onder de nok van de zaal, op een bankje een mevrouw, zijn moeder, of tante,
of gouvernante, onbeweeglijk te wachten tot hij gedaan had. Ze deed niets, las niet,
ijsbeerde niet rond, ging geen bekertje koffie halen, misschien snoot ze haar neus niet.
Je zal je maar opofferen voor de carrière van zo’n jochie. Misschien weet ze verdraaid
goed waarom : die carrière wordt door kenners heel duur ingeschat, Magnus Carlsen
achterna !
Verder heb je natuurlijk de toppers Reinderman, Werle, (gisteren 1-0 in hun onderlinge
ontmoeting op bord 1), een hele resem sterke buitenlanders en jonge NL spelertjes met
2200 of 2300 elo, of meer, alsof het niets is. Loek van Wely is er niet bij. Hans Böhm
was gisteren op bezoek, gewoon als schaakliefhebber vermoed ik.
Ik ontdekte nadien in het stadscentrum een Portugees restaurantje, waar ik werkelijk
heerlijk gegeten heb, een leuke opsteker voor Kerstavond.

Vandaag is er geen schaakpartij. Ik had gedacht om met de trein naar Leeuwarden te
rijden, maar heb er van afgezien. Het weer is te slecht, de wegen en ook de stoepen
zijn beijzeld, de winkels dicht. Dus is het cocoonen vandaag, een beetje lezen,
schrijven, wat partijen op Fritz bekijken en TV kijken, af en toe eens doorheen een raam
in de gang kijken van waaruit ik het Gasunie gebouw kan zien staan, en er telkens
opnieuw over verbaasd zijn. Een hele, héle rustige dag. Normaal verblijven er in dit
Mercure zo’n 250 gasten. Vannacht sliepen er nog geen 40, volgens de bartender. Bij
het begin van het ontbijt vanochtend vouwde een jong koppeltje de handen, sloot de
ogen een half minuutje, en bad tot de Heer, neem ik aan. Tijdens mijn vele veldtochten
de laatste 40 jaar heb ik dit haast nooit meer gezien.

Morgen begint het tweede luik van het toernooi. Er komt dan ook een nieuwe groep
aan, die een vijfdaags toernooi speelt, totaal apart dus van ons. Een Deense deelnemer
aan de A-groep, inwonend in dit Mercure, heeft me aangeboden morgen met hem mee
te rijden met zijn auto naar de toernooizaal, hoef ik geen bussen te nemen. Toen hij
mijn boek zag dat ik in de lounge aan het lezen was verbaasde hij er zich over dat ik als
Belg Nederlands las. Hij dacht dat ze bij ons alleen maar Frans spraken, Peeters & co.
hebben duidelijk nog veel PR-werk te verrichten.

Za 26 dec 2009

Mijn tegenstander van vandaag, Marcel Pouw (elo1886) speelde met wit de ruilslaaf.
1.d4 d5 2.c4 c6 3.cxd cxd heeft een reputatie van een remisekeuze te zijn voor wit,
maar dat is m.i. misschien wel waar voor topschakers, zelf vind ik wit beslist wel iets
hebben op ons niveau. Ik schat dat ik het de laatste 10 jaar een keer of 5 heb
opgediend gekregen, en ik kan me niet herinneren er ooit iets te hebben van gebakken.
Ook vandaag ging het van geen kanten.
1.d4 blijft voor mij met zwart mijn levenslange probleemopening. Met c4 of zonder c4,
maakt niet uit, meestal beland ik in een veel te passieve situatie. Misschien moet ik dan



toch maar tegen begin volgend seizoen een drastische beslissing nemen : gedaan met
1…,d5 en Indisch of Hollands (!) gaan spelen ?
Mijn score tegen deze Hollanders hier is voorlopig +1 =1 –1 maar er breken vrees ik nog
harde tijden aan.
Morgen met wit, herpakken die handel.

Vandaag begon ook een tweekamp over 5 ronden tussen Jan Timman en het jeugdig
talent Robin Van Kampen. Enkele officiëlen, een koppel toespraken, camera’s en
fotografen. Hun tafel staat centraal in de zaal maar je komt geen 5 meter in de buurt,
volgen kan enkel op een groot bord en in een belendend zaaltje met commentaar van
Gert Ligterink. Borden 1 tot en met 9 van de A-groep hebben luxestoelen met rieten
rugleuning en een ingeborduurd zitkussentje. Alles daar voorbij, en dus zeker ook wij in
de B, en de C groep moeten het doen op eenvoudige, ijzeren stoeltjes. Ik zou al bijna
beginnen te protesteren, want wij betalen toch ook, ware het niet dat net daardoor ik
zonet besefte dat ik door die trammelant van maandag om hier te geraken, en hier pas
voor het eerst dinsdag te verschijnen, aan niemand het deelnemingsgeld van 45 euro
betaald heb ! Niemand vroeg me dinsdag meer wat, dus ... quiet everybody, ik zit hier
illegaal, low profile, incognito !

Oleg vroeg mij onlangs, tijdens een ritje naar het LK in Mechelen wie gedurende mijn
lange jaren schaak mijn favoriet geweest was. Ik antwoordde hem Akiba Rubinstein, om
diverse redenen, en leende Oleg twee boeken uit over de Poolse grootmeester die in St
Amedeus Mortsel gestorven is. De tragiek van ’s mans leven sprak me van in het begin
aan, zijn openingsrepertorium waarvan het mijne toevallig heel dicht bij het zijne
aanleunde, het joodse geniale en tegelijk kwetsbare dat door Antwerpenaren bij hen van
dichtbij wordt herkend. Maar na hem zou ik zeker Jan Timman hebben vernoemd,
generatiegenoot, nozem van mijn hart, terwijl hij samen met Hans Böhm in de jaren
zestig voor de flower power ging, op de Waddeneilanden leuke zwier maakte en zich
toch tegelijkertijd voor de schaakconfrontatie aan de wereldtop op zijn manier
voorbereidde, en er nog in slaagde ook. Ik bezit zijn boek Het Groot Analyseboek, door
hem voor mij gesigneerd in Lugano 1983 en daar ben ik best fier op, waarschijnlijk een
van de moeilijkste, diepstgaande schaakboeken in mijn bib.

Zo. 27 dec 2009

Vannacht zag ik op TV een einde maken aan de tot den treure toe herhaalde I’m
dreaming of some white children, pardon I’m dreaming of a white Christmas, door een
fantastisch rock & roll concert in Madison Square Garden met Bono, Jagger en the Boss.
Twee uur onvervalste megashow en het deed mijn hartje deugd. Weg die Kerst, weg die
sneeuw (het dooit buiten !), op naar Nieuwjaar en het gewone werk, op naar het minder
commerciële gedoe.

Mijn tegenstrever Pouw vroeg me na afloop van de partij gisteren of ik hier regelmatig
kom. Ik zeg nee, ik kom nergens regelmatig, in feite kom ik altijd overal alleen maar
één keer. En het heeft niets met onbetaalde hotelrekeningen te maken ! Ik ga telkens
voor iets heel nieuw, er zijn zo veel leuke toernooien in West Europa, alleen lokaal, thuis
in België kan het soms al eens gebeuren dat ik na een paar edities terug een Brasschaat



of een NK meepik, nee op dat gebied ben ik echt wel een zwervende Ahasverus, eerder
dan een rond-de-kerktoren toerist.

CD – Pompstra (1819) 0-1

Vanavond rond een uur of negen, halftien zat ik in de eetzaal/bar wat te praten met de
Fin uit onze B-groep, een half uurtje later werden we vergezeld door de Noor en nog een
kwartier later, echt toevallig, door onze Deen. Voor de rest van de avond was er
praktisch niemand meer in de bar. Dat werd me daar nu plotseling een prachtig
kwartet, en het koor hield aan tot een uur of een ‘s nachts, tot meerdere eer en
(financiele) glorie van het Mercure en van de wereldberoemde Belgische bierindustrie,
want overgoten door rode wijn, Duvel, en Palm. Best gezellige avond, door mekaar in
het Engels en het Duits, gelukkig schakelden ze niet over op het Zweeds. Ik heb die
Peeters-rol dan maar voor een gedeelte overgenomen. De Deen heeft 1 op 6 (in A), de
Noor 1,5 op 6, de Fin 2 op 6 en ik 1,5 op 5 (of 2 op 6, met die bye, in B). De kans zit er
dik in dat de Fin en ik morgen tegen elkaar geloot worden ! Groot besluit : die
Hollanders zijn te sterk, wat we in feite al lang wisten. Waar we voor de rest over
gesproken hebben vertel ik (misschien) nog eens op een andere keer. Slaap ze, and
may God bless you !

Ma 28 dec 2009

Gisteren was het mijn dramatische partij uit elk toernooi. 82 zetten duurde het
(on)ding, een Engelse partij, en we waren de allerlaatste partij van de hele zaal, en dus
stond er zo een toerist of 15, 20 rond het bord te genieten van het hoppen van links
naar rechts onder de 30” valbijl. Na 5h20’ blunderde ik (vermoeidheid ? last van de
ouderdom ?) een stuk weg, opgave. Eerder op de middag had ik op zet 28 remise
geweigerd, ik had de betere stelling, en ik voelde mij (was) de betere schaker. Maar de
heer Pompstra met zwart en het lot beslisten er nadien anders over, het weze zo, als je
schaakt weet je dat dit je soms kan overkomen.

Ik ontwikkel hier sinds vanochtend een steenpuist, precies op de plek waar je dat
meestal kan verwachten, maar dat komt natuurlijk van dat dagenlang zitten op die
ijzeren klapstoeltjes. Waarschijnlijk hebben daar dus meer mensen last van, maar ik
kan het niet nakijken, want ik vind het een beetje moeilijk om aan die juffrouw naast mij
aan het bord te gaan vragen “hallo Ellen, heb jij ook een steenpuist op je achterste ?
Weet je het niet ? Als je wil kijk ik het wel eens voor je na, hoor !”

Die Fin van gisterenavond vertelde dat hij in Februari 2010 in Dresden speelt, in het EK
senioren met de Finse ploeg (Westerinen op bord 1). Ik herinner me dat Marcel Van
Herck mij in Mechelen op het LK had gezegd dat ook hij daar zou gaan spelen, misschien
spelen ze dan wel tegen elkaar. Wedden dat die Fin met z’n 1990 elotjes dan geen schijn
van een kans maakt ? Die Deen had 30 jaar in Zweden gewoond, had in zijn jonge jaren
vier keer tegen Lajos Portisch gespeeld, had daar naar eigen zeggen drie keer remise
tegen gespeeld, had weliswaar verloren van Petrosian, Tal en Smyslov, en had aan 6
Olympiades deelgenomen, van Leipzig 1960 tot Varna (of was het Skopje ?) 1972.
Misschien kan Nikolaas hem terugvinden onder de naam Holm Pedersen, want iedereen
kan mij wel wat vertellen !



De Noor was gewoon een rijke Noor, die 2.50 euro voor een biertje spotgoedkoop vond
omdat dat bij hen 6 à 7 euro kost.

Vanmiddag speelde ik met zwart tegen iemand met 1923 elo (2 meer dan ik), Frank Van
Indië, hij opende met een Larsen opening b3 en e3. Het was voor mij uitermate
belangrijk om vandaag, na die 3 nederlagen op rij, niet opnieuw te verliezen. Ik lukte
daar redelijk vlot in, kon alle zware stukken langs de d-lijn (doen) ruilen, waarna op zet
25 na een uur drie kwart de vrede reeds getekend werd. Na de marathon van gisteren
zeker geen overbodige luxe.

Di 29 dec 2009

Vanochtend wandelde ik doorheen een ijskoude wind naar het Groninger Museum vlak
over het Centraal Station. Van 1900 tot 1914 was er eerst in Dresden, en vervolgens in
Berlin een kunststroming ontstaan, eigenlijk een groep van jonge kunstenaars, die zich
“die Brücke” noemden. Zo iets als de Latemse school (1, 2 en 3 maar dat omspant meer
dan 50 jaar) bij ons. Die Brücke had/heeft de reputatie typisch expressionistisch te zijn,
Latem (o.a. met Claus, had een belangrijke richting impressionisten). Aanzetter tot en
bezieler van die bekende Duitse groep was Kirchner, Ernst Ludwig. 150 kunstwerken
van 7 kunstenaars van die school werden verzameld, en zijn nu sinds 13 december in
Groningen tentoongesteld, gedurende 4 maanden, tot 11 april. De toeloop vanochtend
(vakantie) was geweldig. Echt honderden mensen betaalden hun 10 euro entréegeld, en
genoten de een al wat meer dan de ander. Ik kom nu niet zo heel dikwijls maar toch vrij
regelmatig in veilinghuizen en musea, vooral voor schilderijen, en ik moet bekennen, dit
was topklasse. Een paar schilderijen die ik nooit meer vergeet : het absolute topwerk
“Artistin-Marcella” van Kirchner, plus zijn zelfportret, en verder het werk “Gek geworden
soldaat” uit 1916 (1e wereldoorlog) van Erich Heckel. Maar ik moest te snel doorheen al
die paviljoenen lopen om er meer van te kunnen opsteken, de volgende partij wenkte
zoals steeds al om 13h, op busafstand helemaal buiten de stad.

Vermits ze niet te lang is, en er ook eens wat over schaak mag geschreven worden in
deze schaakrubriek, en ze tegelijkertijd grappige en onverwachte wendingen neemt, met
een Hitchcockclimax, zet ik deze partij maar eens integraal neer :

CD 1921 – Veikko Koskinen, Finland (1990) En dus kwam onze ontmoeting aan het
bord er toch nog, elk met 2.5 op 7 ! (ik eigenlijk 2 op 6 plus een bye 1e ronde)

1.c4 f5 2.Pc3 Pf6 3.d4 g6 4.Pf3 Lg7 5.g3 0-0 6.Lg2 d6 7.0-0 De8 8.e4 fxe 9.Pg5
Pc6 10.Pb5 Dd8 11.d5 Pe5 12.Pd4 Lg4 13.Db3 Dc8 14.Pde6 Te8 15.PxL KxP 16.Pxe4
b6 17.Dc3 Kg8 18.b3 Tf8 19.Lh6 PxP 20.LxP Tf7 21.f4 Pd7 22.f5 Pe5 23.fxg hxg
24.TxT KxT 25.Tf1+ Kg8 26.Lxg Lh3 27.Tf7 Dg4 28.Tg7+ Kh8 29.Th7+ Kg8 30.Tg7+
Kh8 31.Th7+ Kg8 ½ - ½ Ik vermoed, in analyse met Veikko, dat 28.Tg4 winnend is
voor wit.

Later op de avond ging ik al vast informeren of ik morgen geen bye heb met mijn 3 op 8,
want anders zou ik morgen al vertrekken naar Mortsel ipv overmorgen, en een
overnachting uitsparen, maar de tornooileider bevestigde me dat ik morgen speel, te
meer omdat ik al … een bye had gehad. Je zal zeggen jij loopt dat risico niet met 3 op



8 maar er is wel elke ronde iemand bye, en ik speelde vanmiddag ook al op het
voorlaatste bord terwijl ik toch iets van de 31e stond van de 40 of iets in die buurt. Wij
hebben inderdaad een redelijk kleine groep “B”, en zo heb je bovenaan maar evengoed
onderaan sterke spelers met aardig wat elo. By the way, die compact groep vanaf 26
dec telt 115 schakers, en dus zit hier na Kerstmis elke dag vrolijk 250 man te schaken !

Na de schaak trok ik naar mijn favoriete Portugees, maar alles was volzet, trouwens als
vele andere zaken vanavond. Groningen eivol, in een roes, niets geen spoor van crisis !
Dat is dubbel raar omdat de stad een univstad is, en het is vacantie. In een Vietnamees
restaurant vond ik nog een tafeltje, met uitzicht op de verlichte Martini kerktoren, hèt
symbool van Groningen, alsof je in het Hilton op de Groenplaats zit en je van achter je
bord (éétbord, niet schaakbord) de verlichte katedraaltoren ziet. Prent het nog maar
eens goed in je koppie my dear Charles, want je komt overal maar één keer heb je
gezegd.

Mijn rechterarm is niet goed. Gisteren was het eerder aan de a(o)ndere kant van het
lichaam, maar mijn arm blijft maar pijn doen. Het gebeurde allemaal met dat sleuren bij
die 8 treinen, vorige week maandag. Ik vrees dat ik een spierverrekking heb aan de
binnenkant van de elleboog, die uit zichzelve niet geneest, de hele week is het niks
verbeterd. En mijn zalf, mijn magische zalf van het Middelheim, de zalf voor speciale
klanten en die niemand bij de apotheek kan krijgen, ligt … thuis. Nog 2 keer slapen, dan
kan ik zalven zo veel ik wil.

Morgen niet om 13h, maar om 11h schaken ! Last round !
Nu ik zeker morgen speel blijf ik morgen hier, tot en met de prijsuitreiking, alles zoals
voorzien, en reis dan donderdag op mijn gemakje terug naar huis, hopelijk met de
slechts daartoe voorziene 3 treinen !

Do 31 Dec 2009

En voor de aardigheid nog eens integraal volgende korte partij op de slotdag van
gisteren :
Alidston Henries NL 1877 – CD 1921

1.a3 e5 2.Pf3 Pc6 3.e4 Pf6 4.Pc3 d6 5.Lc4 h6 6.d3 Le7 7.h3 0-0 8.g4 Een
oorlogsverklaring, maar ik vang hem goed op
8..,Ph7 9.Pd5 Le6 10.Le3 LxP 11.LxL Pg5 12.h4 PxP 13.DxP Lxh4 14.0-0-0 Lg5
15.Th5 Pd4 16.Dg2 Pe2+ 17.Kb1 Pf4 18.LxP LxL 19.T1h1 c6 20.Lb3
Alles, maar dan ook alles draaide bij de witspeler op die koningsaanval, hij stak daar een
pion voor in. Elk kind kan zien dat daartoe de hefboom g4-g5 vereist is, want zonder die
hefboom heeft wit niets, en heeft zwart minstens remise, en misschien zelfs een
gewonnen eindspel met de pion meer (alhoewel de lopers ongelijke kleuren hebben). De
enige goede zet is dus 20..,Lg5 en die pion kan nooit meer oprukken.
Achteraf gezien begrijp ik dus nog steeds mijn zet niet, die tot verlies zou lijden :
20..,Df6 ?? 21.Tf5 Dg6 22.Th5 Dh7 23.g5 g6 24.Txh Dg7 25.Tf6 DxTf 26.gxf LxT
En hier kondigt de witspeler, op z’n 19e eeuws triomfantelijk mat aan in drie, waarop ik
hem toesis “gezellig hoor”.
27.Dxg+ opgave



Ik was hierdoor zo van slag en teleurgesteld dat ik ogenblikkelijk de speelzaal verliet,
zonder nog een woord met iemand te wisselen, een taxi heb besteld naar het hotel, heb
uitgecheckt, naar het station ben gereden met een andere taxi, en om 21h thuis kwam
in Mortsel.

Besluit, na een nachtje slapen :

2.5 op 8 geeft een TPR van mijn nationale Elo +/- 1800.
Ik was dit jaar gewend geraakt aan tpr’s van 1900 en meer. Maar die Nederlanders
hebben mij nooit van tafel geveegd. Partij 2e ronde stond ik gewonnen, het werd
remise. Partij 6e ronde stond ik gewonnen, en verloor. Partij ronde 8 stond ik
gewonnen, het werd remise. Partij ronde 9 had ik zeker remise, ik verloor.

Dat is samen nog eens 2.5 punten ! Ik weet wel dat je als je die partijen wint, je dan
andere tegenstanders krijgt, maar dat was in deze groep van slechts een dikke 40 man
niet belangrijk. Hier ging je namelijk nooit vandaag tegen 2300 spelen en morgen tegen
iemand met 1500.
Ik heb dit probleem bij mij (het veel te dikwijls afgeven van zeer goede stellingen) al
eens een aantal keren besproken met Werner. Hij gaf mij, bedankt, een boek met
tactische wendingen. Ik heb daar al vele uren in gewerkt, blijkbaar nog niet met
voldoende gevolg.

Groningen was vooral donker, ijzig koud en besneeuwd. Ik weet niet hoeveel mensen
daar wonen, maar ik vermoed dat de stad niet veel kleiner is dan Antwerpen. Die taxi-
chauffeur vertelde dat hier 40.000 studenten aan de univ zitten, ik vind dat
onwaarschijnlijk, is dat niet bijna het dubbele van Leuven ?

Vermits het bij mij nooit tot ziens is, maar vaarwel, zal ik het voortaan met alles bijeen
toch wel leuke herinneringen moeten doen. Plus enkele foto’s op mijn gsm…..

Waar kom ik in het jaar dat morgen begint nog eens terecht, voor een nieuw avontuur
??
Carlo.


