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Het is alweer een tijdje geleden is dat we wat bijzonders hoorden van de FIDE. U weet wel, de 

wereldschaakbond, de “Fédération Internationale des Échecs”. Waar je voorheen iedere maand wel 

wat hoorde over strapatsen van de toenmalige presidenten is het nu doodstil. 

Zelfs mensen die niets met schaken hadden wisten in de “roerige” tijden de naam van de FIDE-

president: Campomanes (1982-1995) en Iljoezimov (1995-2018)… Je kunt veel van deze mannen 

zeggen maar niet dat ze “gewoon” waren. Eerder corrupt, machtsbelust, megalomaan, dictatoriaal, 

aandachtsgeil.. Er zijn vele “hoogtepunten” uit die tijd. Het afkappen van de match Karpov-Kasparov 

in 1985. In 1996, vijf jaar na de eerste golfoorlog was daar het plan om de match Karpov-Kamski om 

de FIDE-wereldtitel in Bagdad te laten spelen onder de goedkeurende blikken van Sadam Hoessein 

(ja, er waren toen meerdere wereldtitels schaken, al was dat niet direct de schuld van deze heren). 

Die match ging toen niet door omdat Kamski als Amerikaan geen visum voor Irak kreeg. In 1998 werd 

de Schaakolympiade gespeeld in een speciaal daarvoor gebouwd extravagant “Chess city” in het 

verder straatarme Kalmukkië (Iljoezimov was president van Kalmukkië). En deze zelfde Iljoezimov 

bracht een officieel bezoek aan Moammar Khadaffi (2011) – er is een video waarop de heren gezellig 

samen schaken. En er waren nog veel meer incidenten. Ja, dat was smullen voor de 

boulevardjournalisten, maar in Nederland schudde men de hoofden. In de Nederlandse 

schaakwereld gingen dan ook stemmen op om ons als KNSB dan maar los te weken van de FIDE. Wat 

er allemaal daar gebeurde, dat kon toch niet en daar mochten we toch niet aan verbonden zijn; 

Nederland als gidsland moest hier tegen in gaan. En al was daar veel voor te zeggen, de nadelen voor 

de Nederlandse schakers bleken toch nèt te groot waardoor er geen ”schaak-Nexit” kwam. Ik ken 

een schaker die om dit soort redenen is gestopt met georganiseerd schaken. Hij wilde uit principe 

niet bij een club horen waar zo’n boef de baas was. En hij had ergens natuurlijk ook gewoon gelijk. Al 

heeft zijn opzegging toendertijd niet veel indruk gemaakt helaas.   

Nee, gelukkig zijn die wilde tijden voorbij. En eerlijk gezegd moest ik dus even nadenken toen ik me 

afvroeg wanneer ik voor het laatst wat van de FIDE had gehoord (nee, deze week zat er alweer geen 

brief bij de post waarin ik tot FIDE-meester ben benoemd). Geen opmerkelijke zaken rondom de 

organisatie van het kandidatentoernooi. Ja, het toernooi was afgebroken, maar dat kwam (anders 

dan in 1985) niet door ingrijpen van de FIDE of diens president; dit keer was het overmacht.  

Dus: wie is de huidige president van de FIDE? Nee, niet even opzoeken, eerst even nadenken. Ik wist 

het echt niet.  

Ik zal het u vertellen (ik moest het dus opzoeken): het is Arkady Dvorkovich, een Russische 

ambtenaar, econoom en politicus (zelfs vice-premier onder Medvedev). Maar wie is hij? Kan hij 

überhaupt schaken? We waren net bijna gewend aan Iljoezimov die volgens eigen zeggen 

grootmeester zou zijn geworden als hij niet door aliens was ontvoerd. Zo iemand is deze Dvorkovich 

in ieder geval niet. Zijn meest controversiële beslissing schijnt het toekennen van twéé gouden 

medailles te zijn aan de online-olympiadeteams van India en Rusland; de stroom was in de finale 

uitgevallen. Verder niets, en ik kan het me ook niet herinneren dat er nog wat speelde. Is hij een 

grijze muis?  

Dus we zijn zo ongeveer van het ene uiterste in het andere uiterste terecht gekomen. Van roerige, 

wilde tijden naar absolute stilte. Geen rellen, geen rare bezoeken. Dat is op zich goed. Maar deze 

Dvorkovich is nou ook niet bepaald iemand die wat uitstraalt. Ik weet wel dat een goed paard nog 



geen goede ruiter is, maar met iemand als (ik noem maar even wat namen) Kasparov, Karpov, Van 

der Sterren of Polgar als voorzitter zouden we daar in ieder geval iemand met gezag en naam 

hebben. Iemand die we in ieder geval niet vergeten of hoeven op te zoeken, en die ook bij niet-

schakers een naam heeft.  

Frits, word je dan weer lid? 

 


