
De schaakolympiade van Chennai          Hans Meijer 

In de twintig jaar dat ik meespeel in schaaktoernooien viel het mij elke keer op dat na een luttel 
aantal ronden de titelhouders bovenin de toernooiranglijst opdoken en de titellozen de 
onderkant van die ranglijst voor hun rekening namen. Elke keer weer overviel mij het gevoel dat 
het toernooi eigenlijk neerkwam op een bevestiging van hetgeen wij allemaal vooraf al wisten. 
Vrijwel iedere deelnemer eindigt niet ver van, of nog erger op, de plek waar hij of zij begon. Was 
het eigenlijk wel zinvol om daarvoor af te reizen naar Dresden, Liechtenstein, Oberwart, Arosa, 
Andorra, Samaipata, La Paz of Mar del Plata? Hadden we onze tijd niet beter aan iets zinvollers 
kunnen besteden dan aan het verplaatsen van stukjes hout op een vierkant geruit bord? 

Het toppunt van deze waanzin is elke twee jaar weer de schaakolympiade. Vanaf alle uithoeken 
van de wereld reizen mannen en vrouwen af naar een stad in Verweggistan om daar te schaken 
tegen andere mannen en vrouwen die vanaf elders hetzelfde doen. Mijn stelling is dat 80% van 
de deelnemende schaakteams uiteindelijk eindigt in de buurt van de plaats van waar het in de 
startranglijst vertrok, d.w.z. op een afstand van hoogstens +/- 10% van het totale aantal teams. 
Die teams hadden dus beter gewoon thuis kunnen blijven. De 44th Chess Olympiad Chennai 
2022 leek mij zeer geschikt om deze stelling aan een nader onderzoek te onderwerpen.  

Open NED Positie 7/188 ELO 2672           
Positie 5 42 8 18 10 7 10 4 5 6 11 

Score/Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
4 JOR   SWE   CAN             

3,5                       
3               HUN       

2,5   POR       GEO          
2             FRA   IRI SRB   

1,5       ISR             UZB 
1                       

0,5                       
0                       

 
Dames NED Positie 17/162 ELO 2312           
Positie 16 23 8 19 21 11 23 15 15 30 20 

Score/Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
4 JAM                     

3,5     IRI                 

3   CAN       FRA         AUS 
2,5         PHI     PER       
2                 SWE     

1,5                       
1                  IND2   

0,5       POL     UKR         
0                       

 

https://deleunstoel.nl/zoeken.php?artikel_id=1826
http://chess-results.com/tnr653631.aspx?lan=2
http://chess-results.com/tnr653631.aspx?lan=2


De resultaten van de beide Nederlandse teams tijdens de Olympiade zijn in de twee tabellen 
weergegeven. We zien dat het team dat in het Open speelde als 7de geplaatst was en op de 11de 
plaats eindigde. Er namen 186 teams deel aan het Open. Volgens mijn stelling zal 80% van deze 
teams binnen een afstand van +/- 19 (+/- 10% van 186) van hun startpositie eindigen. Dit blijkt 
hier als een bus te kloppen want 147 teams (79%) beëindigden het toernooi binnen deze 
afstand. De zes landen die exact op hun beginpositie eindigden, d.w.z. afstand 0, waren BUL 
(Bulgarije), WLS (Wales), MAW (Malawi), NRU (Nauru), LES (Lesotho) en SEY (Seychelles). Landen 
die op een afstand van -4 eindigden waren USA, POL, NED, ENG, BEL, BOL en IVB. 

Het Nederlandse damesteam was als 17de geplaatst en eindigde op de 20ste plaats, d.w.z. een 
afstand van -3. Ook voor de damesteams gold mijn stelling. Niet minder dan 128 (80%) van de 
159 teams eindigden binnen een afstand van +/- 16 (+/- 10% van 159) van hun startpositie. Twee 
landen eindigden op hun startpositie, afstand 0, SGP (Singapore) en MNC (Monaco). Landen die 
op een afstand -3 eindigden waren ARM, NED, ROU, BRA, TUR, ECU, TAN en GAM.  

Welke landen vielen in het Open op omdat ze een fantastische resp. wanprestatie leverden? Dat 
waren SRI, Sri Lanka afstand +44, als 112de geplaatst en als 68ste geëindigd, en met name MDA, 
Moldavië afstand +42, als 48ste geplaatst en als 6de geëindigd. Aan de andere kant bevond zich 
NOR, Noorwegen afstand -56, als 3de geplaatst en als 59ste geëindigd. Magnus Carlsen kon nog 
enige troost putten uit het gegeven dat hij slechts drie ratingpunten verloor en ondanks alles de 
bronzen medaille aan het eerste bord in de wacht sleepte. Bij de dames viel KSA, Saoudi Arabië 
afstand +44, als 159ste geplaatst en als 115de geëindigd, in positieve zin op. LBA, Libië afstand -
47, als 100ste geplaatst en als 147ste geëindigd, viel in negatieve zin op. Van de grote 
schaaklanden viel Frankrijk uit de boot, afstand -17, als 5de geplaatst en als 22ste geëindigd.  

Bij de dames bestond de top drie uit UKR (Oekraïne; goud; geplaatst als 2de), GEO (Georgië; 
zilver; geplaatst als 3de) en IND (India; brons; geplaatst als 1ste). Alles geheel volgens de 
verwachting. Het optreden van Oliwia Kiolbasa (Polen; geboortejaar 2000), die aan het derde 
bord na 9 ronden de perfecte score van 9 punten had, trok alom de aandacht. 

In het Open bestond de top drie uit UZB (Oezbekistan met als captain een zeer tevreden ogende 
Ivan Sokolov; goud; geplaatst als 14de), ARM (Armenië; zilver; geplaatst als 12de) en IND2 (India 
2; brons; geplaatst als 11de). Alles totaal anders dan verwacht. De oude garde had het in het 
Open afgelegd tegen de jeugd. Tieners als Dommaraju Gukesh (IND2; geboortejaar 2006; goud 
aan het eerste bord) en Nodirbek Abdusattarov (UZB; geboortejaar 2004; zilver aan het eerste 
bord) lieten de wereld nadrukkelijk weten dat zij de macht over gaan nemen. 

Het deed mij plezier dat het Nederlandse herenteam tot en met de laatste ronde in de top 
meedraaide. In de eindrangschikking bleven wij sterke schaaklanden als Spanje, Frankrijk, 
Engeland en Duitsland voor. Vier van de vijf spelers behoorden tot de beste spelers aan hun 
bord. Zo werd  Anish Giri vijfde (TPR 2795), Jorden van Foreest zesde (TPR 2689), Benjamin Bok 
negende (TPR 2615) en Max Warmerdam zesde (TPR 2624). Erwin l’Ami kon zijn draai niet vinden 
maar ik ging ervan uit dat hij en captain Jan Smeets prima secondanten voor de rest waren. 

Bij het Nederlandse damesteam viel Eline Roebers (geboortejaar 2006; zilver aan het eerste 
bord; haar derde IM resultaat; haar nieuwe ELO 2324+51=2375) op. Zij speelde het betere chaos 
schaak. Gerenommeerde schaaksters als Alina Kashlinskaya, Marie Sebag, Mariya Muzychuk en 
Deysi Cori werden door Eline zoek gespeeld. Rosa Ratsma, Zhaoqin Peng en Tea Lanchava deden 
wat van hen verwacht werd terwijl Machteld van Foreest (geboortejaar 2007) nog moest 
wennen aan het hoge niveau. Nederland eindigde bij de dames voor grote schaaklanden als 
Spanje, Frankrijk en Engeland. Een compliment voor captain Jeroen Bosch is hier op zijn plaats. 


