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Tsja… wat zullen we ervan zeggen. 

Vaak loopt het seizoen anders dan je van tevoren hoopt of verwacht, maar dit? Dit scenario 

overtrof dat van de grootste doemdenker. 

Een seizoen dat zo abrupt werd afgebroken. Een seizoen zonder apotheose, zonder 

kampioenen. 

Maar is het daarmee een verloren seizoen? Waren het 26 weggegooide avonden? Nee, 

natuurlijk niet! 

 

Er werden 371 partijen gespeeld, waarin we onze geliefde hobby (of zo u wilt sport, 

wetenschap of kunst) naar hartenlust konden beoefenen. Als vanzelfsprekend, onwetend 

van wat ons te wachten stond. Want wij zijn schakers, en schakers schaken. Zo dachten wij. 

Tot na die avond van 9 maart 2020. De avond dat velen van ons voorlopig voor het laatst 

iemand de hand schudde. Zo’n normaal gebaar van vriendschap en sportiviteit. We doen het 

al jaren. De week erop bleef De Bestemming op slot, net als de rest van het land. 

 

Maar een verloren seizoen? Neen! Er waren dit seizoen ook weer nieuwe gezichten in onze 

interne competitie. ‘Nieuwe’ tussen aanhalingstekens als je het hebt over Theo Bakker (die 

zich zoals we van hem verwachtten meteen kwalificeerde voor de Kampioensgroep), en die 

van Jan Koopman, een ware chess-addict die stad en land afrijdt voor een mooie pot 

schaak. Maar daar was plots ook Corry van der Brug. Jawel, eindelijk weer eens een vrouw 

in onze gelederen. Corry kende de spelregels al wel, maar miste nog de techniek en 

spelroutine om het de ‘oude Uilen’ echt lastig te maken. Gelukkig zijn er velen bereid haar de 

fijne kneepjes van het spel bij te brengen. Dus Uilen, wees gewaarschuwd! 

 

Want komend seizoen gaan we ‘gewoon’ weer van kiet. Er zullen wat extra spelregels voor 

nodig zijn, maar schaken zullen we! Het schaakvirus is groter dan welk virus dan ook. En er 

is geen vaccin tegen opgewassen. Gelukkig niet zeg. 

Ik wens alleen een mooi en bovenal gezond seizoen. 
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