
De afwezige Giri?! 
 
Herinnert u zich nog 27 april 2017? De NOS berichtte: “Giri klopt l’Ami en pakt eindzege in 
Reykjavik”. Zeven overwinningen, drie remises. Een geweldig toernooi. Genieten!  
 
Om met de deur in huis te vallen: ik ben een enorme fan van Giri. Zelfs als hij twintig ‘saaie’ 
remises achter elkaar speelt. Voor mij is duidelijk dat hij over een uniek talent beschikt en 
ook over zijn inzet en ambitie heb ik geen twijfels. Ik heb genoten van zijn overwinning in 
Reykjavik, maar kan ook genieten van zijn fijnzinnige manoeuvreerpartijen tegen collega 
wereldtoppers of zijn verdedigingskunsten als het eens wat minder gaat. Ik denk dat veel 
schakers daar hetzelfde over denken. Ik voeg hier aan toe dat ik persoonlijk ook zijn kruidige 
“Nederlandse” humor wel kan waarderen.  
 
Toch heb ik nog wel wat te wensen. Niet dat hij wereldkampioen wordt. Eigenlijk vind ik dat 
onbelangrijk. Timman werd ook nooit wereldkampioen. Van Wely kwam niet eens in de 
buurt. Toch waren ze meer “aanwezig” in de Nederlandse schaakwereld en beschikten en 
beschikken ze over een enorme “fanbase”, vooral Timman natuurlijk. Waar komt dat door?  
 
Ik denk dat Euwe, Donner, Timman, Van Wely, Ree, Van der Wiel en diverse andere (maar 
niet alle!) Nederlandse schaaktoppers door de jaren heen heel zichtbaar zijn geweest: door 
hun soms openhartige en emotionele publicaties, door persoonlijke, hoogwaardige analyses, 
door hun deelname aan toernooien in Nederland, door hun participatie in de KNSB-
competitie, door warme contacten met Nederlandse clubs, het geven van simultaans etc. 
Door hun “aanraakbaarheid”, zo je wilt, ieder op zijn eigen manier. Ik lees dat Giri af en toe 
iets doet voor zijn Nederlandse sponsor, maar dat komt bij mij over als een verplicht 
nummer waar geen ziel in zit.  
 
Giri is voor het grote publiek hierdoor niet erg zichtbaar. Ook op de schaakclub hoor ik zijn 
naam maar weinig. Mensen kunnen zich moeilijk met hem identificeren. Het kan zijn dat dit 
zijn keuze is. Misschien richt hij zich meer op een klein, deskundig, internationaal 
schaakpubliek. Ik begrijp dat hij een fervente en leuke Instagram-gebruiker is (…), maar welk 
deel van de Nederlandse schakers is “op Instagram”? Een maandelijkse persoonlijke rubriek 
op Schaaksite zou ik al tien keer leuker vinden.  
 
Als zijn “Instagram-internationale” positionering een bewuste keuze van Giri is dan hebben 
we dat te respecteren. Maar ik vind het jammer dat we hem zo weinig “zien”.  
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