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Het was een mooie kerstweek. Onze zoon Eric was op bezoek en hij zorgde ervoor dat we die 
week elke dag naar het 2023 PDC World Darts Championship keken. Michael van Gerwen 
(Mighty Mike) bereikte de finale waarin hij het af moest leggen tegen Michael Smith (Bully Boy). 
Van Gerwen gooide in de finale bijna een 9-darter, hij miste de dubbel twaalf, waarna Smith ons 
in dezelfde leg liet zien hoe je wel een 9-darter gooit. De commentator vertelde dat er op de 
winnaar van de finale £ 500.000 lag te wachten en dat de verliezer als troostprijs £ 200.000 mee 
naar huis kon nemen. Dit deed mij aan Hans Ree denken die in zijn boek ‘Mijn Schaken’ (2010; 
p.35-39) beschrijft hoe hij in 1981 naar Hastings ging omdat hij vond dat je er een keer gespeeld 
moest hebben. Er was toen een dartswedstrijd op de televisie waar de schakers in de huiskamer 
van het hotel, waar een open haard was, met zijn allen naar zaten te kijken. Tijdens de 
dartswedstrijd werd er gesproken over de geldprijzen, die onvergelijkbaar veel hoger waren dan 
de prijzen in het schaaktoernooi. GM Laszlo Szabo barstte toen in een jammerklacht uit: “Wat 
doen we hier eigenlijk nog? Waarom gaan we geen pijltjes gooien?” Een blik op het prijzengeld 
van het 96th Caplin Hastings International Chess Congress van dit jaar leert dat er in de tussentijd 
weinig veranderd is. De winnaar GM Sarunas Sulskis ging met £ 2500 (€ 2830) naar huis en de 
nummers twee GM Bence Korpa, drie GM Oleg Korneev en vier GM Mark Hebden kregen samen 
eveneens £ 2500 voor tien dagen hard werken. Er waren elf prijzen voor 95 deelnemers. 

In een interview las ik dat de nieuwe 15-jarige schaakkampioene van Nederland Machteld van 
Foreest wel schaakprofessional wil worden. Is dit wel verstandig vroeg ik mij af. Misschien moet 
ze eens met GM Ivan Sokolov gaan praten. Nadat ik hem samen met Jan Timman, Sergei 
Tiviakov, Erik van den Doel en Loek van Wely in 2005 in Götenborg, Zweden, het 15th European 
Team Chess Championship zag winnen kregen ze bij terugkeer in Nederland bloemen en een 
schouderklopje als beloning. Ivan had een financiële bonus op prijs gesteld. Sinds 2008 werkte 
Sokolov naast schaker ook als trainer, maar toen hij in 2013 er in Wenen achter kwam dat hij 
met een week schaken 100 euro verdiend had en dat hij 250 euro kreeg voor twee uur wachten 
op een volgende vlucht viel bij hem het kwartje. Hij koos voor de zekerheid van een vaste baan 
bij de schaakbond van Dubai waar hij als trainer aan de slag ging zoals hij Peter Doggers vertelde. 
Daarna werd hij trainer van Iran en hij zette vervolgens een kroon op zijn werk door met wat 
jonge schakers uit Oezbekistan in 2022 op de schaakolympiade van Chennai goud te winnen.  

Machteld doet er goed aan om ook een keer bij Manuel Bosboom langs te gaan. In het boek 
Chess Buccaneer (2021) van Peter Boel en Merijn van Delft kan ze lezen dat het leven van een 
modale schaakmeester er een van afzien is. Af en toe scoorde Bosboom een grote scalp zoals 
die van Garry Kasparov (blitz), Peter Leko, Anish Giri (bullet), John van der Wiel, Kiril Georgiev, 
Loek van Wely, Igor Khenkin, Johann Hjartarson, Boris Gulko, David Howell en Ivan Sokolov maar 
meestal waren het scalpen van kleine meesters. Hij speelde in de Belgian Interclubs, de German 
Oberliga en de KNSB Meesterklasse, o.a. voor Volmac, Apeldoorn en En Passant, en was 
deelnemer aan acht NK’s maar een vetpot was het nooit. Hij overleefde dankzij zijn inkomsten 
uit snelschaaktoernooien waar iedereen hem vreest om zijn compromisloze aanvallende stijl. 
Als hij helemaal aan de grond zat waren er altijd wel schaakvrienden zoals Guido de Romph, 
Teus Dekker en Dick de Graaf die hem de helpende hand toestaken. Het leven van een 
schaakjunkie zoals Bosboom gaat bepaald niet over rozen. Hij zorgt wel voor leven in de 
brouwerij en met schakers zoals hij erbij is het nooit saai. 

Kan je met schaken miljonair worden? Ja, o.a. Anand, Carlsen, Kasparov, Karpov, Kramnik en 
Fischer is dit gelukt zoals blijkt uit het overzicht the Biggest Chess Prizewinners. De lijst met 
topinkomens over 2022 wordt met U$ 559.000 aangevoerd door Magnus Carlsen. Anish Giri 
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staat met U$ 213.000 op de tiende plaats. Enigszins verrassend is dat de Chinese Tan Zhongyi 
vorig jaar U$ 104.000 bij elkaar sprokkelde. Zij is de enige dame in de 100.000 dollar club. Deze 
club telde het voorbije jaar overigens slechts twintig leden. Grootmeesters uit de absolute top 
kunnen met schaken zeker een goed belegde boterham verdienen. Veel zijn het er echter niet. 

 
Tabel 1. De deelnemers aan het Nederlands Kampioenschap Schaken 2022. 

Willem Broekman vertelde mij jaren geleden dat hij nu een leerling had die anders was dan alle 
andere. Zo klein als hij was stelde hij alles wat Willem beweerde ter discussie. De kleine Robby 
viel op als jeugdschaker en op een gegeven moment ging een vertegenwoordiger van de KNSB 
met pa en ma Kevlishvili praten over zijn toekomst. Wilde Robby GM worden? Zij gingen ervoor. 
Geld voor reizen was soms een probleem dus van tijd tot tijd ging Willem met de elektronische 
pet rond om geld op te halen zodat Robby mee kon naar een jeugdtoernooi in het buitenland. 
In 2017 boekte Robby een groot succes toen hij, voor Lucas van Foreest en Max Warmerdam, 
jeugdkampioen van Nederland werd. Een verstandige zet van hem was dat hij ervoor koos om 
in september 2019 in de Verenigde Staten op de Saint Louis University te gaan studeren waar 
hij, net als Benjamin Bok, lid werd van het schaakteam onder leiding van coach GM Alejandro 
Ramirez. Die overstap blijkt een positieve uitwerking op zijn schaakniveau te hebben. Robby’s 
lotgevallen volgen we bij de sv Promotie via de Whatsapp groep ‘Follow Robby’ van Rob de Vries. 

Ook Robby’s Gen Z generatiegenoten lieten van zich horen. Jorden van Foreest (2016), Lucas 
van Foreest (2019) en Max Warmerdam (2021) wonnen ieder al een keer het NK Schaken. Dit 
jaar was Robby, die Hugo ten Hertog (1.5-0.5), Lucas (3-1) en Max (4-3) verslagen had en in de 
finale tegen Erwin l’Ami aan moest treden, dus aan de beurt. In die finale lag, na twee keer 
remise in de normale partijen, het hoofd van Erwin in de eerste rapidpartij op het hakblok en 
het was een kwestie van tijd en de ‘oude’ Erwin zou het onderspit moeten delven tegen de 
‘jonge’ Robby. Toen kwam de koude douche. Robby vergat de eerste rapidpartij te winnen en 
verloor vervolgens ook de tweede waardoor Erwin l’Ami kampioen van Nederland 2022 werd. 
Een kleine tegenslag voor ons Zoetermeerders maar Robby’s tijd komt ongetwijfeld nog wel. 
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