
Op zaterdag 1 oktober is in Beverwijk het Nederlands Kampioenschap Bedrijvenschaak 
gehouden. Gastheer was DSE automatisering, speellocatie De Moriaan. Een soort van 
heilige grond! Helaas was het cafe zelf de gehele dag dicht wat de ,overigens goed 
georganiseerde, borrel iets minder aangenaam maakte; je wilt per slot van rekening toch 
liever anekdotes met bekenden ophalen aan de toog, in plaats van in een door TL 
lampen fel verlichte sporthal. Al is het alleen maar omdat het o zo aanwezige verval bij al 
die schaakbekenden in een bruin en donker cafe nou eenmaal minder aanwezig is. 

Een combinatie van UvA en HvA medewerkers doet nu sedert een jaar of 4 mee aan dit 
kampioenschap, meestal met een plek in de subtop maar dat zou deze editie anders 
worden! 

‘Een UvA/HvA team’, hoor ik u hardop afvragen, ‘dat zijn toch zeker 2 bedrijven, dat wil 
zeggen 2 verschillende onderwijsinstellingen’. Het ligt net even wat anders, ik ga een 
poging wagen het u uit te leggen: 

Met de invoering van de nieuwe Bachelor/Masterstructuur in het universitair onderwijs 
van begin deze eeuw (ergens rond 2008) is er niet veel later wegens enorm succes 
besloten deze BaMa structuur ook in het Hoger Beroeps Onderwijs in te voeren, met als 
gevolg dat het toenmalige College van Bestuur in al haar wijsheid heeft besloten UvA en 
HvA samen te voegen tot 1 onderwijskolos met zo’n 16000 medewerkers en 65000 
studenten. Na alle matige kritieken in de pers, alsmede Maagdenhuis bezetting, Binnen 
Gasthuisterrein bezetting en een hoop onvrede bij studenten en werknemers is 
uiteindelijk afgelopen september besloten om maar weer uit elkaar te gaan. U moet dit 
uit elkaar gaan een beetje vergelijken met de Brexit; op het moment dat deze jongen met 
pensioen mag zal de laatste fase net afgerond zijn… Het is het zinloos verkwisten van 
vele vele onderwijs miljoenen. Schijnbaar klots het geld over de plinten, daar in het 
Maagdenhuis. Genoeg hierover, terug naar Beverwijk! 

Ik vertelde u al dat dit combinatieteam de afgelopen jaren rond een subtopplek eindigde, 
met een 7e plaats in 2014. Dit jaar bleek Arlette van Weersel een keer mee te kunnen 
spelen met als gevolg dat 1 fatsoenlijk bord extra meteen meespelen om eremetaal 
betekent. Op rating waren wij voor aanvang van het toernooi als 8e geplaatst maar op de 
dag zelve speelden wij in de laatste ronde om de 1e plaats. Uiteindelijk zijn wij als 2e 
achter Schakers.info geeindigd (gelijk op mp’s, 2.5 bp’s minder), maar hierdoor wel als 
hoogste bedrijf geeindigd! Schakers.info is immers geen bedrijf maar slechts een digitaal 
schaakblaadje waar wat im’s en gm’s af en toe wat voor publiceren. Zie de vergelijking 
met schaaksite.nl. Zo’n team blijkt dan in de praktijk meestal een stuk sterker wat de 
competitie er niet leuker op maakt, al helemaal niet door genoemd argument, namelijk 
geen bedrijf!  

Schakers.info kwam dit jaar nogal verzwakt op; de gm’s v.d. Wiel en Pruijssers waren 
allebei verhinderd met als gevolg dat er deze editie voor het eerst sprake zou kunnen 
zijn van een ‘open strijd’. Overigens behoren de v.d. Wielen en Pruijssers wel tot het 
sjacheraarsgilde dus het is maar zeer de vraag of een afgetekende 1e plaats met hun 
aanwezigheid er had ingezeten. Helaas hebben wij de winnaar niet mogen treffen.  

Een 1e plaats zou objectief gezien wel wat veel van het goede zijn geweest: in de 6e 
ronde kenden wij het nodige geluk tegen de Sociale Verzekerings Bank ( ik zal voor straf 
deze maand wel geen kinderbijslag ontvangen) en ook de Albert Heijn, tegenstander in 
ronde 5, was erg gul met de aanbiedingen. Door deze gelukjes stonden we na 6 ronden 



wel 1 matchpunt los en volstond een kleine overwinning tegen het zwakker geachte 
Gemeente Rotterdam voor de ongedeelde toernooiwinst:  

Helaas bleek er niet meer dan een 2-2 gelijkspel in te zitten en wist schakers.info op 
bordpunten langszij te komen. 

Tot slot voor de scorebordjournalisten onder u nog de individuele scores: Bart (4/7), 
Arlette en Lukas (5.5/7), Robert (5/7), met inachtneming van de bordvolgorde. 


