
Giri laat alleen even op zich wach-
ten. ,,Het is wel te hopen dat hij
komt’’, zegt een van de organisato-
ren bezorgd, tien minuten voor
zeven op zaterdagavond.
Vijf minuten later komt de in de
pak geklede Giri keurig op tijd
binnen, vlak voor het officiële

begin van de simultaan. Nadat de
pas 22-jarige grootmeester een hele
stapel boeken heeft gesigneerd,
krijgt iedere simultaanschaker de
gelegenheid om een vraag aan hem
te stellen. 

Lachen
Giri maakt met zijn grappige en
snelle antwoorden het publiek aan
het lachen. Iets wat je misschien
niet direct bij een schaker ver-
wacht, maar de toegankelijkheid
van deze Nederlandse grootmees-
ter doet het imago van de sport
meer dan goed. 
Een van de leukste vragen van de
avond komt van een jonge schaker:
,,Hoeveel partijen denkt u van-
avond te gaan verliezen?’’ Giri
antwoordt ad rem: ,,Waarschijnlijk
één, tegen jou.’’
Aan de andere kant is hij bedacht-
zaam met het geven van antwoor-
den bij moeilijke vragen, zoals:

,,Wanneer denkt u wereldkampi-
oen te worden?’’ De eerstvolgende
kans is in 2018, zo geeft de ambi-
tieuze Giri aan, nadat hij in 2016
nog tekort kwam tijdens het kandi-
datentoernooi. ,,Maar ik sla deze
vraag liever over’’, zegt hij beschei-
den.
De momenteel beste schaker van
Nederland en nummer tien van de
wereld wordt in 1994 geboren in
Sint-Petersburg als zoon van een
Nepalese vader en Russische moe-
der. Hij verhuist in 2008 met zijn
ouders en twee zusjes naar Neder-
land. 
Het ‘wonderkind’, zoals hij in de
schaakwereld wordt genoemd, mag
zich op veertienjarige leeftijd ’s
werelds jongste grootmeester noe-
men. Een jaar later ook de jongste
Nederlands kampioen. In 2011
verslaat Giri zelfs wereldkampioen
Magnus Carlsen op het Tala Steel-
toernooi. 

In zijn geboorteland Rusland be-
gint hij op zevenjarige leeftijd met
schaken dankzij een schaakboek en
zijn moeder, die hem stimuleert.
Bij de club waar hij speelt, krijgt
Giri echter nooit een kans om
tegen een grootmeester te spelen.
,,Rusland is groot, waardoor het
moeilijker is om tegen een hele
goede schaker te spelen. Hier is het
makkelijker. Ik vind het daarom
belangrijk dat de Nederlandse
schakers die kans wél krijgen, ook
door simultaanpartijen zoals nu te
spelen.’’
Toch zijn toernooien het belang-
rijkste voor hem. ,,Ik doe dit maar
één keer in de paar maanden, bij-
voorbeeld bij een clubjubileum of
een toernooi als hier. Twee jaar
geleden probeerde de toernooior-
ganisatie mij ook al hiernaartoe te
halen, maar toen moest ik een
wedstrijd spelen. De focus ligt
vooral op mijn carrière.’’

Tijdens de simultaanschaak met
zijn 29 tegenstanders, tegen wie hij
tegelijk moet schaken, heeft Giri
geen enkele moeite. In een razend-
snel tempo vallen de deelnemers
een voor een af. Het levert een
honderdprocent score op, maar
voor de grootmeester gaat het daar
niet om: ,,Als ik verlies, dan is dat
alleen maar leuk voor de mensen.
Zo zie ik het.’’

Meester Rob 
Van de simultaanschakers is een
deel nog niet ouder dan zestien
jaar, onder wie de elfjarige Jonas
van het Leidsch Schaakgenoot-
schap (LSG). Jonas verliest net zoals
de anderen van Giri, maar houdt
het wel langer vol dan de veel
oudere ‘meester Rob’, van wie hij
schaken heeft geleerd.
Naast de ‘kleintjes’ doet Leiderdor-
per en meervoudig Leids jeugd-
kampioen Rolf Corstjens (17) een

poging de beste Nederlandse scha-
ker van dit moment te verslaan. Hij
slaat speelronde 4 in de A-groep
van het Daniël Noteboomtoernooi
over om een wedstrijd te spelen
tegen Giri. ,,Het spelen tegen zo’n
goede schaker maak ik misschien
maar één keer in een hele lange tijd
mee, vandaar dat ik een vrije ronde
heb genomen. Het is heel gaaf om
tegen hem te spelen’’, benadrukt
Rolf Corstjens.
Na een uurtje snelschaken, waar
Giri maar liefst 22 van de 24 uitda-
gers verslaat, verlaat de topschaker
de zaal. Hij wordt niet thuisge-
bracht door een luxe taxi, maar
door een van de ‘schaakouders’.
Voor de nuchtere Giri maakt het
allemaal niets uit, want inmiddels
is hij alweer partijen aan het analy-
seren en toe aan het werken naar
het volgende invitatietoernooi in
China en misschien wel ooit een
wereldkampioenschap.

De Nederlandse topschaker Anish Giri speelt op het 77ste Daniël Noteboomtoernooi een simultaanwedstrijd tegen leden van het Leidsch Schaakgenootschap (LSG). FOTO HIELCO KUIPERS

Achteloos 22 keer winst in een uurtje
Anish Giri blikvanger 77ste editie Daniël Noteboomtoernooi ✱ Nederlandse topschaker toont zich in Oegstgeest
toegankelijk en grappig ✱ Leden LSG genieten van simultaanwedstrijd ✱ ’Ik doe dit maar eens in de paar maanden’

Oegstgeest ✱ ,,Anish, waar ben
je?’’, roept een jeugdschaker door
de zaal, wachtend met 28 anderen
op een potje simultaan schaken
tegen Anish Giri. Een groot aantal
schaakliefhebbers kijkt tijdens het
77ste Daniël Noteboomtoernooi in
museum Corpus reikhalzend uit
naar de komst van de Nederlandse
grootmeester, die als blikvanger is
gehaald door toernooidirecteur
Rudy van Wessel. 

Tom Mentink 
sportredactie@leidschdagblad.nl

❜
Frans Derks, technisch di-
recteur van Achilles’29, in
het Algemeen Dagblad:
„Van de boetes van de

KNVB schrik je je het leplazerus.
Onze cijfers moesten nog langs de
accountant. Waren we een week te
laat. Veertigduizend euro moesten
we dokken. Tja, daar heb je een
paar leuke spelers voor.”
Opnieuw Derks:
„Je wordt hier geen miljonair,
maar het is een mooie kans om op
niveau te voetballen.”

Pirmin Blaak, keeper van het Ne-
derlands hockeyteam, in de Volks-
krant:
„Mijn vader (oud-waterpoloër Job
Blaak) noemt ons watjes, mentaal
slap. Mijn vader vindt dat we op
clubniveau amateurs zijn. Toch
heeft hij ongelijk. Ik durf mezelf
echt wel pijn te doen. Voor het WK
in 2014 was krachttraining bijna
onbespreekbaar, met Max Caldas
als bondscoach zit ook ik standaard
in de fitnesszaal. En dan ga ik echt
tot het gaatje.”
Opnieuw Blaak. Hij vindt wel dat er
professioneler kan worden gewerkt
bij Oranje:
„Waarom wordt er niet vaker ge-
evalueerd? Wat leeft er in de groep?
Vaak wordt er vanuit de staf ge-
zegd: jullie moeten maar naar ons
toekomen. Ik ga niet bij de coach
op zijn deur kloppen, dan voel ik
me een kontenlikker.”

Marco van Ginkel in de Volkskrant.
Hij wordt door PSV gehuurd van
Chelsea. De Engelse voetbalclub
volgt zijn verhuurde spelers minu-
tieus:
„Met psychologen, technisch ana-
listen en scouts. We hebben een
speciale huurlingen-appgroep
waarin wekelijks de verschillende
data worden doorgegeven. Ge-
speelde minuten, afgelegde meters,
assists, kaarten, goals. Kun je zien
hoe iedereen het doet. Dat kan een
stimulans zijn.”

Oud-trainer Aad de Mos in het
Algemeen Dagblad over Feyenoord-
trainer Giovanni van Bronckhorst:
„Giovanni is een aangenaam per-
soon om naar te luisteren. Hij heeft
een hoog knuffelbeergehalte. Maar
nu alleen het positieve zien, dat is
gevaarlijk. Eerst volhouden tot en
met 14 mei.”

Toon Gerbrands, algemeen direc-
teur van PSV, in de Telegraaf over
trainer Phillip Cocu:
„Er is een bepaalde beeldvorming
rond Phillip Cocu, over de manier
waarop hij persconferenties doet
en zo. Maar iedereen die hem in de
binnenwereld meemaakt, ervaart
hoe scherp hij is. Ik heb
veel coaches meegemaakt,
Van Gaal, Advocaat, Ver-
beek, Adriaanse, noem
maar op. Ik kan Cocu
rustig in dat rijtje zetten.”

Uitgesproken

❜

KNVB-directeur en collega-columnist Gijs de Jong schreef vorige
week dat hij hoopt dat Feyenoord landskampioen wordt. Ter

compensatie schreef hij ook: ’Ik heb tien jaar in Amsterdam gewoond
en zeven jaar in de ArenA gewerkt, daar blijft altijd iets van hangen.’
En voor de balans: ’Als geboren Brabander zal het niemand verbazen
dat ik een hart voor PSV heb.’ Zoals Harry Mulisch zei dat hij de
Tweede Wereldoorlog wás, zo lijkt Gijs de Jong de eredivisie te willen
zijn. Hij schreef nog net niet dat FC Groningen een bijzonder plekje
in zijn ziel heeft omdat z’n eigen naam ook met een G begint.
Als een KNVB-directeur niet de professionele objectiviteit kan op-
brengen om een column zonder persoonlijke voorkeuren te schrijven,
dan moet ik dat maar doen. Blijft er tenminste nog íemand boven de
partijen staan. Dus: Feyenoord is een Nederlandse voetbalclub. Het-
zelfde geldt voor Ajax, PSV en in mindere mate voor ADO Den Haag
en Vitesse. Voor alle clubs in het betaald voetbal zou het landskampi-
oenschap fantastisch nieuws zijn.
Voor Nederland is het jammer dat de kampioen van
2018 niet meer rechtstreeks geplaatst is voor de
Champions League, maar voor Oekraïne, België en
Turkije is het natuurlijk super dat zij hun startbe-
wijs wél behouden. Het ontslag van Claudio Ranie-
ri bij Leicester City is juridisch rechtmatig. Zlatan
Ibrahimovic heeft een zelfbeeld. AZ speelde donder-
dag een wedstrijd tegen Olympique Lyon. AZ scoor-
de één keer, Lyon zeven keer. Vitesse-fans
hebben apengeluiden gemaakt richting
Ajax-doelman André Onana. Deze men-
sen hebben een bepaald karakter. Het
WK van 2022 wordt gespeeld in Qa-
tar. Qatar is een land. Turkije wil het
EK van 2024 organiseren. Ook
Turkije is een land. Recep Erdo-
g�an is een politicus. FC Barcelo-
na is nog niet uitgeschakeld in
de Champions League. Gijs de
Jong is een Nederlandse voetbal-
bestuurder.

Diederik Diederik Smit ✱ sportredactie@hollandmediacombinatie.nl

Objectief

Gerard Bergholtz wordt al
bijna zijn hele leven Pummy
genoemd. Die bijnaam kreeg
hij als kleine jongen in Maas-
tricht toen een toevallige
passant hem zag uitblinken
tijdens een potje voetbal.
,,Wie is dat Pumpke?”, vroeg
die voorbijganger. Pumpke is
Maastrichts voor ‘pikkie’.
Pumpke werd Pummy en van
die naam kwam hij nooit
meer af.

Carnaval van 1987
Voor het carnaval van 1987
nam Gerard ‘Pummy’ Berg-
holtz de single ‘Cerveza Belgi-
ca’ op. Het nummer is een
bewerking van het Chianti-
lied dat in 1940 werd gecom-
poneerd door Gerhardt Win-
kler. 
Het Chiantilied is vaak geco-
verd, onder andere door Arie
Ribbens. Zijn versie, getiteld
‘Cerveza Olandá’, toont bij-
zonder veel gelijkenis met die
van Bergholtz. Met in beide
liedjes Spaans-Nederlandse
regels als ‘Por favor, zo dron-
ken als een lor’ verschillen de
liedjes nauwelijks. Dat is niet
zo gek, want Ribbens’ versie
verscheen ook met het oog op
het carnaval van 1987 en ach-
ter beide carnavalskrakers zat
Joep Peeters, die met Wim
Kersten furore maakte als
carnavalsduo ‘De Twee Pin-
ten’. 
Omdat op de jaarlijkse carna-
valselpee ‘De daverende der-
tien’ niet twee keer hetzelfde
nummer mocht staan, werd
voor de versie van Arie Rib-

bens gekozen. Ook Pummy
Bergholtz haalde trouwens
die carnavalselpee, maar dan
met de b-kant getiteld ‘De
Metselaar’. 
Dat liedje had Peeters speciaal
voor Pummy geschreven
omdat hij was opgeleid tot
metselaar. Lang oefende Berg-
holtz dat beroep niet uit,
want hij was al snel profvoet-
baller. In 1961 verkaste hij voor
80.000 gulden, in die jaren
veel geld, van MVV naar Fey-
enoord. 
Een half jaar eerder, op 30
december 1960, had Pummy
voor het eerst in een studio
gestaan. De spelers van het
Nederlands Elftal waren uit-
genodigd om voor het radio-
programma Tierelantijnen van
de KRO stuk voor stuk een
couplet in te zingen van Hup
Holland Hup. 

Griep
Onder hen waren onder ande-
re Bennie Muller, Cor van der
Hart en Piet van der Kuil. Er
heerste rond die jaarwisseling
echter griep, waardoor veel
spelers niet konden komen.
Gelukkig had producer Tony
Schifferstein ook reserves als
Jan Jongbloed, Pim Bekkering
en Pummy Bergholtz uitge-
nodigd. Hierdoor waren pre-
cies de benodigde elf zingen-
de voetballers over. 
Op 30 april 1961 speelde Berg-
holtz zijn eerste interland,
maar eigenlijk had hij zijn
debuut in het Nederlands
Elftal dus al vier maanden
eerder gemaakt.

Daar zit muziek in

In de wekelijkse rubriek 'Daar zit muziek in' duikt verza-
melaar Jaap Heemskerk in zijn sportplatencollectie. Elke
maandag vertelt hij het verhaal achter een plaat. Van-
daag: De carnavalsplaat van Gerard ’Pummy’ Bergholtz.

Oranjedebuut in
de KRO-studio
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