
NIETS 
        Veldhoven: Avond 10-03-2016 

 
 
Dit verslag gaat nergens over. Het verdient het niet geschreven te worden. Laat staan 
gelezen. Er is werkelijk helemaal niets te rapporteren. Soms heb je dat. Dan is alles 
conform en behoeft er dus niets uitgelegd. Alles was zoals iedereen het verwachtte en 
van te voren wist. Het Veldhovense team had moeite voltallig te geraken. Das logisch, 
want zo’n donderdagavondse reis vanuit Veldhoven naar Waalwijk, doe je niet voor de 
lol. De stand in de competitie maakte het totaal onbelangrijk. Beiden teams konden niet 
omlaag vallen, en ook niet omhoog klimmen.  
 
Maar, U begrijpt, het is hen gelukt. Ze hadden 4 spelers, die dus tijdig aanwezig waren. 
Zo niet de onzen. Ook dat is niets nieuws. Wij (Wilbert, Sander ende ikzelve) zijn altijd te 
laat (hetgeen ons aankomsttijdstip dus conform verwachting ende dus op tijd definieert) 
en Robbie was zelfs nog iets later.  
 
De indeling was verrassend, maar dat is niks nieuws, dat is hij namelijk altijd. Paradox!!. 
Ik had graag tegen Hans Brave gespeeld. De man is in vorm en ik heb hem nog nooit 
verslagen, maar zo gaat het dan altijd. Hij zat op 1 en ik niet. Nee, ik zat op 3 en 
bespeelde de grondlegger van de van Laarhoven-clan.  
 
En de uitslagen verrassen ook al niet. Wilbert en Sander remise. Tegen toch echt wel 
wat lager gerate tegenstanders wisten de heren niet te verliezen. Zo kan men hun 
prestatie het best omschrijven. Ze verloren niet. Dat doen ze dan ook maar zelden. De 
essentie van hun spelopvatting is gelegen in hun verliesangst. Ze verliezen nooit en 
winnen soms. Prima, niets mis mee. 
 
Rob en ik remiseerden niet. Nee, dat doen wij nu eenmaal zelden. Wij winnen danwel 
verliezen, maar spelen zelden remises. Een beetje overtrokken, deze beschouwing, 
maar het raakt de essentie van onze stijl wel. Nu zat het mee, we wonnen beiden. Toch 
wel grappig, dat de spelers met de minste ratingoverwicht gewoon winnen. Maar ach, 
echt vermeldenswaardig is het allemaal niet. We hebben wel gekker meegemaakt. 
 
Mijn partij was wel geinig. Aanval van de witten tegen mijn zwarten. Afgewezen 
paardoffer. Dan tegenaanval met loperoffer en doorslaan. Best leuk, maar niet leuker 
dan normaal. En niets om uitgebreid te bespreken. 
 
Zo ook de anderen. Rob won netjes. Had een keertje wit en wist daar dus wel goed de 
weg mee.  
 
Ok, dan is het dus 3-1 voor den onzen en kunnen de lampen weer uit. 
 
Einde verslag, einde betoog 
 
Laat mij (teneinde met name dit verslag het voorgeschreven minimum van 2 pagina’s te 
laten worden) eens ingaan op het Veldhovense gebeuren. De meeste van de lezers 
zullen het wel meegekregen hebben. Hun eerste degradeerde afgelopen seizoen uit de 
2ste klasse landelijk en werd zodanig door de KNSB in de 3de klasse ingedeeld, dat lange 
aanreistijden het gevolg werden. 
 



Daarop besloten een aantal belangrijke spelers niet beschikbaar te worden, hetgeen 
deelnemen aan deze landelijke klasse niet zinvol maakte, waarna Veldhoven zich uit de 
KNSB terugtrok. 
 
En dus werd de promotieklasse der NBSB belast. Zij zijn aldaar duidelijk de beste, staan 
stijf bovenaan en zullen dus promoveren naar wederom de 3de klasse landelijk. Waarna 
mogelijk dezelfde problematiek terugkeert. Ik zie hier iets als een jaarlijkse cyclus 
ontstaan waarmee we de eeuwigheid in kunnen. Veldhoven promoveert vanuit NBSB 
naar KNSB. Wordt onhandig ingedeeld. Trekt zich terug. Wordt kampioen, etc..etc… 
 
Een situatie waarmee nu werkelijk niemand gelukkig is. Veldhoven niet, de KNSB niet, 
de NBSB niet en zeker de andere deelnemers aan de promotieklasse (waaronder wij) 
niet. 
 
De vraag is hoe het nu komt dat zoiets ondanks dat daadwerkelijk NIEMAND er gelukkig 
mee is, toch ontstaat. Had dit niet voorkomen kunnen worden? Weet ik veel hoe. Weet ik 
veel door wie. Maar als er iets gebeurt waarmee niemand gelukkig wordt dan moeten we 
dat toch voorkomen. Dat is toch de zin van het bestaan. Zorg dat dingen waarvan 
niemand gelukkig wordt NIET gebeuren. Hierbij dus de vraag aan ALLE betrokkenen: 
VOORKOM DAT DE HIERBOVEN BESCHREVEN CYCLUS ONTSTAAT. Een keer kan, 
maar niet nog een keer. Echt, als (en dat is alleszins de verwachting) ze kampioen 
worden, zorg dat ze daar blijven. WE WILLEN ZE VOLGEND JAAR NIET ZIEN IN DE 
PROMOTIEKLASSE!! 
 
Laat ik hiermede volstaan. Immers, dit verslag zou nergens over gaan, en niks bevatten. 
Ik wilde alleen maar even geschreven hebben, wat ik erover te schrijven had. 
 
Groet 
HanS 


