
zaterdag1? septemberzozz llllIj,EïJIVARDERC0URANT

sport 1*g

Sehaf(en rs nu
n dan ooit

o

,,Soms verlies il( online een paar
dan stop ik eÍ maar even mee. Dan

leer ik weer van."
Kinderen lerenàii Philidor t847

niet aueen hoe ie met een pion
minder toch nog een partij kunt
winnen, maar volgens voorzitter
Kruit ook iets wat buiten het
schaakbord van pas *omt.,,Er ziÍn
tegenwoordig zoveel prikkels voor-
de ieugdr mobiele telefoons, televi
sie, intemet en sociale media. Tii
dens het schaken kun ,e maaÍ met
één ding bezig zijn en dat is wat er
op het bord gebeurt. Als ie wilt win-
nen, moet je foos hebben. wie leert
schaken,leert zich ook te concentre-
ren. Dat maakt de schaaksport iuist nu
nuttiger dan ooit."

En voor de mensen die denken geen
schaaktalent te hebben, heeft Roorda een
positieve boodschap. ,,le hébt er geen talent
voor nodig. De ene schakeÍ is in het begin al
verder dan de ander, maar uiteindelijk moet
je gewoon oefenen, oefgnen en oefenen.
Schaken kun ie echt leren", zegt de talentvol-
le Leeuwarder, die hoopt dat meer leeftijds-
genoten gaan schaken. ,,De meeste kinderen
weten niet hoe het moet, mar ik zou zeg-
gen: ga het eens pÍoberen en misschien vind
ie het leuk. Ik wil er zelfnog heel lang mee
doorgaan."

Mensen die kennil willen maken met de
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sehaaksport, ziin tijdens het iubileumlaar
aan het goede adres bij Philidor 1847. De club
organiseert meerdere kleinschalige toemooi-
en, waar iedereen (die ook maar een beetje
kan schaken) aan mee kan doen. Daamaast
gaat intemationaal schaakgrootmeester
Sipke Emst een wereldrecordpoghrg doen
door het tegen 4Z andere schakers en de klok
op te n€men. Kruit: ,,Zo hopen we ook onze
naamsbekendheid weer te vergroten en dit
laar nog meer leden te trekken."

Terwiil Roorda ên de andere ieugdleden
het in de laatste tien minuten van de les
tegen elkau opnemen, komt het volgende
potentiële ieugdlid binnenlopen met ziin
ouders: of hun zoon misschien eens mee
mag spelen? Kruit heêt het gezin van harte
welkom en schudt hen hartelijk de hand. Als
nieuwe leden uit zichzelfal binnen komen
lopen, liikt het met de toekomst van Philidor
1847 - ook 175 iaar na de oprichting - wel
goed te komen.

fitrrrogdhdètr,van,
mn.hf 1847.
tËro HOGE ÍÍODiDÉl'ttJMP SCHÀÀ'
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Het is de oudste nog bestaande schaakclub
van Nederland, maar leven in het verleden
doen ze bij Philidor t847 in Leeuwarden
beslist niet. Tijdens het 175-jarigjubileum
staat vooral het veiligstellen van de toekomst
en het benadrukken waarom schaken juist
nu nuttiger is darr ooit centraal.

MARK VALLINGA

l-r ;:?ïïï':ff :ffiïïÍ :ï: lff ""
I 1 tegenstander rêsoluut een paard
l, I nalrvorenschuift.Dareertde
\J r2-Jmge Leeuwaro"i ooor zun

koningin naar het middenvan het bord te
verplaatsen. Naast en achter hem zijn nog
eens twintig ionge schakers verwikkeld in
een onderlinge striid.

Zo gaat het er iedere dinsdagavónd aan toe
in hêt zalencentm op Sportpark Kalverdijk-
ie in Leeuwarden. De leugdleden van schaak-
club Philidor r847 gaan zichtbàar helemaal
op in de ezuwenoude denksport.

Voouitter Erik Kruit ziet het tafereel met
genoegen aan. Het aantal ionge schakers bii
PhilidoÍ 1847 zit in de lift. ,,lk kan mij niet
.herinneren wanneer we voor het laatst zo-
veel jeugdleden haddèn", zegt Kruit met een
grote glimlach. ,,Maài dit is een proces van
iaren. Het schaken vergrijst in Nederland en
dus moet ie als dub hard werken om aan
kinderen te laten zien dat schaken hartstikke
leuk is. Als je niets doet, dan bliift er niets

van ie over. le moet continu aandacht
blijven besteden aan de toekomst."

Bii Philidor r84Z is Migchiel de long
de driivende kracht achterhet weruen
van jonge schakero. De iítemationaal

meester in het schaken geeft al tien
jaar les op basisscholen in en rond

Leeuwarden en probeert kinderen
zo de schoonheid van de sport te

laten zien.
Kruit: ,,Dan hopen we dat ze

entlousiast raken en natuur-
liik dat zê bii ons koÍnen

schaken. Dat gebeurt lang
niet altiid, maar dít is wel

de maniêr waardoor we
zo ?iin gegroeid de

afgelopen iarell. Al die
inzêt werpt boven-

dien z'n mchten
af ."

Zo weÍd in mei
Leandro Slag-

boom Neder-
lands

kampioen in de categorie tot en met 16 jaar
en Jim de WÍt lukte dat in de categorie tot en
met 7 iaar. Slagboom doet bovendien mee
aan het wereldkampioenschap in Roemenië.
,,Daar zijn we heel trots op. Hèt geeft ons
zo'n enorme boost en het.laat de andeíe
kinderen zien wat je kunt bereiken als ie
doorgaat met schaken", zegt Kruit. ,,Soms
schaken onze jeugdleden partiien tegen
volwassenen en dan luli:t het ze zelfs al om t€
winnen. Er is echt zoveel potentie."

Èen van die talenten is Cas Roorda- Hij is
de regerend Fries kampioen in de categorie
tot en met 12 iaaÍ en eindigde in mei als
vierde op het Nederlands kampioenschap.
Hij 'ontdekte' de schaaksport in 2o2o toen de
cotonacrisis veel andere activiteiten onmo-
gelijk maakte.

,,Ík kon al wel schaken, maar vond het
nooit echt leuk. Maar toen ik mijn vader een
paniitje zag spelen op internet, wilde ik het
ook weleens proberen. Toen heb ik zelfeen
account aangemaakt, maar ik wilde beter
worden en ben daarom op de schaakclub
gegun."

Roorda, die ook nog voetbalt, steekt door-
deweeks heel wat tiid in zijn passie. Hil speelt
veel op de computer, oefent schaakstellin-
gen, bekijkt en analyseert paniien van prof-
schakers en heeft thuis heel wat boeken.
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