Patjepeeër42
We kunnen weer terug naar normaal, zo langzamerhand, zo lijkt het. Er worden weer “fysieke
toernooien” aangekondigd, in de top wordt er al een tijdje voorzichtig wat “fysiek” geschaakt, en ook
bij ons op de vereniging is het zo langzamerhand weer mogelijk, in onze beroemde zomercompetitie.
Weliswaar met bijzondere Corona-regels (geen handen schudden, niet rondlopen, niet analyseren,
geen koffie halen voor de tegenstander, na de partij meteen de zaal uit), maar toch: het eerste begin
is er weer. Zeker als straks iedereen gevaccineerd is en de besmettingen zo laag blijven als nu schijnt
de zon weer boven de schaakwereld.
Voor de whizz-kids en iedereen die zich vertrouwd voelt met een computer zal het een bijzonder jaar
zijn geweest, maar geen onoverkomelijk jaar. Die hebben zich wel vermaakt. Anders werken,
thuiswerken, en straks een soort van hybride daartussen: zij zijn flexibel en redden zich wel. Het was
bijzonder, maar straks lachen we er een beetje om en gaan we terug naar de normale gang van zaken
van februari 2020. Maar er zijn ook leden die zich het laatste jaar nauwelijks geroerd hebben in de
on-line schaakwereld. Ik heb er geen zicht op maar ik kan me voorstellen dat er leden zijn die
inmiddels een heel jaar niet hebben geschaakt omdat snelschaken via de computer nou eenmaal hun
dubbele weerzin had (geen zin in snelschaken, onbekend met een computer), en hun lidmaatschap
inmiddels hebben opgezegd. Schaken was voor hen een wekelijks “uitje” om weer even tussen
andere mensen te verkeren, en dat gaat on-line nou eenmaal niet. Ik denk dat we daar als vereniging
wat extra moeite voor moeten doen. Zodra het echt allemaal weer kan moeten we maar eens een
“open dag” organiseren waar iedereen weer welkom is. Oud-leden, huiverige leden, oudere leden:
met een klein extra duwtje krijgen we ze wel weer terug. Dat is beter voor ons, maar ook voor hen!
Want ons spel is natuurlijk niet veranderd, het is nog steeds zo aantrekkelijk als een jaar geleden.
Toch is er wel wat veranderd. Tot voor een jaar kende ik alle leden gewoon bij hun voornaam. Jan,
Kees, Klaas, Peter (ja, helaas allemaal mannen ja). Sommigen daarvan ken ik al heel lang: met mijn 42
jarig lidmaatschap van Promotie ben ik een stuk meubilair van de vereniging. Ik ken de meesten, de
meesten kennen mij. Maar sommigen bekijk ik sinds kort wel weer even met een andere blik. Wat te
denken van de schaker waar je al jaren mee optrekt, die je van haver tot gort denkt te kennen en die
zich op Lichess nu als “Patjepeeër42” afficheert? Of de schaker die alle liefde en vrede uitstraalde,
geen vlieg kwaad leek te doen en zich nu opeens “Destroyer413” noemt? Een stille man die altijd in
een hoekje van de zaal zat noemt zich nu opeens “SchorrieMorrie9”. Iemand die nooit veel won is
“ManOfTheMatch19”. En een notoire remiseschuiver heeft “DeDoodOfDeGladiolen165” als
nickname gekozen. En ik kan nog wel even doorgaan zo. Het duurde dan ook even voordat ik wat
nicknames van onze vereniging en van de schaakwereld daarbuiten doorhad; iedere logica was heel
ver te zoeken leek het. Mara begrijpen is een ander ding. Is het gewoon baldadig gedrag – zit er in
iedere man een klein jongetje? -- of zit er meer achter? Ik ben geen psycholoog, zeker niet, en ik wil
me hier ook niet verliezen in wat psychologie van de koude grond, maar voor een promotieonderzoek (“Promotie”-onderzoek, vat u hem) in die richting ligt hier wellicht een hele wereld braak.
Nee, de schaakwereld zal nooit meer hetzelfde zijn als vóór Corona. Dat is niet alleen maar slecht:
het online schaken heeft zijn voordelen, zeker voor de jeugd, en de bedenkers van de onlinetoernooien en de mensen bij de verenigingen die zich ervoor ingespannen hebben om het voor
iedereen met een paar muisklikken mogelijk te maken om mee te doen: alle hulde. Goed gedaan.
Top gedaan.
Maar als ik volgende week tegen de man die een “bijzondere” nickname heeft moet spelen kan ik er
denk ik niet aan ontsnappen wat dubbele gedachten te hebben.

Mocht u het zich afvragen: mijn Lichess-nickname is gewoon “Gerhard_Eggink”. Ja, daar werd een
beetje lacherig over gedaan, als “We hoeven niet te raden wie dat is”, maar ik houd ervan om met
open vizier te strijden. Misschien is dat trouwens wel de reden dat ik het nooit veel hoger heb
geschopt dan 1900, bedenk ik me nu.. Maar goed.
Tot slot een disclaimer: de namen die ik net heb genoemd zijn niet de nicknames die echte leden van
Promotie gebruiken, maar varianten daarop. En mocht u zelf de “Patjepeeër42” zijn waar ik het over
had, dan bied ik u mijn verontschuldigingen aan, want ik had het uiteraard niet over u als persoon,
meer over het verschijnsel.

