
Beste schaakopening, we gaan uit elkaar. 

Beste schaakopening, ik moet je iets vertellen. Ja, ga maar even zitten. Hier is een tissue. Het is uit 

tussen ons. Ja, je kijkt verbaasd, maar het is echt zo.  

Waarom? Heb je mij niet jaren trouw gediend, zo goed als je kon? Hebben we niet samen succes 

gehad, hebben we niet ooit Manuel verslagen met een kwal minder? 

Ja, dat valt niet te ontkennen. Maar de laatste tijd ontbrak de magie tussen ons. Steeds vaker keek ik 

verlekkerd naar andere openingen. “Hoe zou het zijn om daar eens diep in te duiken?” vroeg ik me 

dan af. En op een dag was het me duidelijk: ik zou een ander kiezen. Misschien een smalle opening, 

of juist een wat bredere, maar in elk geval een andere. 

En die heb ik nu. Ik heb haar ook al uitgeprobeerd, en ze bevalt goed. Het spijt me om je zo verdrietig 

te zien, maar er komen anderen die jou echt wel willen hebben. Voor de goede persoon heb je veel 

te bieden. Eerlijk gezegd was je mij soms een beetje te complex. Ik wilde je goed leren kennen maar 

ja, er is een auteur die aan elk van jouw hoofdvarianten een boek van 500 pagina’s heeft gewijd. Zo 

veel tijd heb ik niet. Maar nee, dit is geen verwijt aan jou. Ik had misschien meer mijn best moeten 

doen. 

Ja, we hebben inderdaad mooie dingen beleefd samen. Er waren spelers die jouw kracht 

onderschatten, een paardoffer of loperoffer bracht hen dan van hun stuk en gaf ons een mooie 

overwinning. 

Wat zeg je? Mijn favoriete speler speelt jou ook? Dat is waar, maar kom, probeer me niet om te 

praten, mijn besluit staat vast: onze wegen gaan uiteen. 

Of ik lekker van twee walletjes heb gesnoept? Nee, sinds ik met haar, die nieuwe, aan de slag ben 

gegaan heb ik jou niet meer gespeeld. 

Even nog dit, als je wilt kan ik nog wel een specifieke variant van je spelen, als er een tegenstander is 

waarop ik me kan voorbereiden. Vind je dat goed? Of misschien een keer in een vluggertje als 

afwisseling… 

Okee, dit is wat ik te vertellen had. Bedankt voor onze avonturen tot dusverre. We hebben onze ups 

en downs gekend, soms heb ik erg van je genoten. Ik houd natuurlijk in de gaten wat je verder gaat 

doen, geen probleem als dat met andere mannen is, ik ben zelf degene die het uitmaakt dus wat heb 

ik te eisen? Ik wens je het beste. 

Tot ziens!  

 


