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Nieuws van Schaakvereniging Waalwijk

It giet oan!
PreviousNext
Schrijf je dat zo? Da’s nog niet zo eenvoudig. Even gegoogeld en het lijkt wel te
kloppen. Zeker is dat echter niet. Zeker is vandaag de dag eigenlijk helemaal
niets. Gaat het wel door? Gaan we wel weer schaken? Het lijkt er wel op. Alle
indelingen gemaakt. Alle mails ontvangen. Het lijkt er echt wel op. Maar zeker is
het natuurlijk nooit. Vraag maar aan de evenementenbranche-vrienden. Die
dachten ook dingen zeker te weten...
Maar... Laten we ervan uit gaan dat alles doorgaat. Ik geef U even de (onder
voorbehoud) agenda voor de komende tijd:
9 september: ALGEMENE LEDENVERGADERING. In deze vergadering wordt het
bestuur door de verzamelde leden aan de tand gevoeld. Zowel t.a.v. het gevoerde
(afgelopen jaar) als t.a.v. het te voeren (komende jaar) beleid. Financiën en wat al niet
meer. Klinkt zwaar. In de praktijk is het een gezellige avond waarin we onze
schaakvrienden na lange (vooral nu) tijd weer eens zien. Bijpraten enzovoorts. Snel
even vergaderen, het bestuur bedanken voor al hetgeen zij doen en dan zo snel
mogelijk aan het snelschaken. Daar gaat het toch allemaal om.
16 september: EERSTE RONDE INTERN. Op de donderdagse schaakavonden maken
we onderling uit wie zich kampioen van de vereniging mag noemen. U snapt het
belang. Belangrijkste vraag is: wie er allemaal mee gaan doen. Immers, na ongeveer
1,5 jaar geen intern schaken valt het nog maar te bezien wie er zullen zijn. Nu hebben
de meesten wel via internet geschaakt. En is er onder leiding van Ron zelfs aan
digitale competities meegedaan. Maar dit is toch niet helemaal hetzelfde.
Thuiszittend achter je computer tegen een onbekende digitale schaker spelen is niet
hetzelfde.
Ten eerste ontbreekt het uiterst belangrijke psychologische element. Ad,
bijvoorbeeld, heeft de prachtige neiging scherpe offerzetten met fysiek geweld uit te
voeren. Dit ter vergroting van de schrik van tegenstanders. Menig stuk is door zijn
speelstijl vernietigd. Maar echt, het werkt. Regelmatig zien we ze verbleken. Alleen
extern natuurlijk. Intern kennen we hem te goed. Digitaal werkt dit wapen ook niet.
En ten tweede kun je vals spelen. Immers, met een computer als buddy win zelfs ik
nog van wereldkampioen Magnus Carlsen. Nu schijnt het zo te zijn dat de grote
chess-sites checken of je gebruik maakt van computers. Gebruik je software om te
checken dat je geen software gebruikt??!! Als je perfect speelt, verdenken ze je van
valsspelen. Hoe gek kan het worden. Hetgeen iedereen nastreeft wordt gezien als
bewijs van valsspelerij! Daarnaast mag je wel gebruik maken van boeken en

databases. Vreemd, toch? Ik vind het maar mal. Duidelijk is dat ik met mijn
omvangrijke bibliotheek (er is over schaken meer gepubliceerd dan over ALLE andere
sporten gezamenlijk!) in het voordeel ben. Mijn digitale rating is dan ook aanzienlijk
hoger dan mijn analoge.
Het zal wel weer even wennen zijn. Het echte schaken. Gewoon, met bord en stukken.
En een klok. Maar ik (en ik denk de meesten) zien er al naar uit. Spanning ende
sensatie geborgd.
18 september: KNSB SEIZOEN 2021-2022 ronde 1! UIT TEGEN MAASTRICHT. What?
Maastricht? Waarom moeten we zo ver? Helemaal over het woedende water (dat
gelukkig inmiddels weer wat rustiger geworden is). We spelen dus interprovinciaal! Ik
zou kunnen aanvoeren dat dit de prijs is voor onze klasse. Hoe meer je wint, hoe
verder je speelt. Of zoiets. Maar dit is niet helemaal correct. De KNSB moet de
verenigingen in clusters onderbrengen en dan kan het zo zijn dat er eentje wat verder
weg moet/mag. Dit keer valt ons die eer te beurt. Ooit een keer eerder voor de beker
in Maastricht gespeeld. Dat was wel spannend, maar liep uiteindelijk slecht af. Dit
keer ziet het ook al niet best uit, want onze sterspeler Remco doet niet mee. Het
gehele seizoen niet (alhoewel dat natuurlijk nog niet zeker is). Dat doet zeer. Hij is
een van de beste spelers uit Brabant en zonder hem speelt iedereen dus een bord
hoger (lees: tegen een stuk steviger tegenstander). En wat leert ons de indeling:
Tweede ronde wederom uit tegen (weliswaar een andere vereniging in) Maastricht!
Het kan niet op. Nou ja, zijn toch leuke tripjes, zullen we maar denken. Alles goed,
zolang we maar niet verliezen.
Ik heb U verder niet veel te berichten. Immers, de start heeft nog niet geklonken.
Wetende dat U wekelijks op de hoogte gehouden wordt van zowel het interne als
externe gebeuren, lezen wij elkaar ongetwijfeld nog wel terug. Ik kan U garanderen
(want dit is wel absoluut zeker) dat het een seizoen wordt van grote spanning,
bijzondere gebeurtenissen en bovenal HEEL VEEL plezier.
Met schaakgroet,
HanS

