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Beste schakers en belangstellenden,  

dear mister Caruana,  

 

Welkom bij het Torentje Schaak Simultaan 2020, het jaarlijkse toernooi dat wij 

zelden winnen maar dat toch geen verliezers kent.  

De Tweede Kamer verwelkomt het evenement inmiddels voor de veertiende 

keer; ik vind dat we dan van een traditie mogen spreken. 

 

Er zijn weer veel deelnemers; ik zie zowel vertrouwde als nieuwe gezichten.  

Even kijken… 

Ik zie Sjoerd Sjoerdsma, en Bas de Gaay Fortman, de winnaar van vorig jaar. 

En Kees Berghuis natuurlijk, de enige die tot nu toe wist te winnen van de 

grootmeester.  

Hij moet zijn eer hoog houden.  

Onze oud-Griffier Willem Hendrik de Beaufort laat ook geen potje schaak aan 

zich voorbij gaan, en van de parlementair journalisten is Leonard Ornstein 

natuurlijk weer aanwezig.  

Nieuwe, of relatief nieuwe deelnemers zijn Suzanne Kröger. 

En ook Olger van Dijk heeft de weg naar de Kamer weer weten te vinden.     

 

Wie we op dagen als deze erg missen, is Dick Dolman.  

Hij overleed vlak voor het Torentje Schaak Simultaan van 2019.  

Dick was tot en met 2017 een fervent deelnemer.  

Als Kamerlid en ook als Kamervoorzitter had hij altijd wel een partij op het bord 

staan in zijn werkkamer.  

Parallellen trekken tussen politici en schakers is riskant, ik waag me er niet aan, 

maar hij deed het wel.  

Ik citeer: “Een schaker ziet overal open lijnen, gesloten formaties, afruil- en 

aftrekmogelijkheden.”  

 



Ik heb de eer om in Dicks voetsporen te treden als Kamervoorzitter.  

En ja, ik kan ook schaken.  

Meer wil ik daar niet over zeggen.   

 

De grootmeester tegen wie jullie het opnemen is Fabiano Caruana, de huidige 

nummer 2 op de wereldranglijst.  

Zijn eerste aansprekende zege boekte hij in Nederland, begreep ik, toen hij in 

2007 het open toernooi van Vlissingen won.  

 

Mister Caruana, we are so happy to welcome you in the Tweede Kamer; in the 

Dutch Parliament.  

I have just told the audience that The Netherlands must be a special place for 

you, since you won the tournament of Vlissingen in 2007.  

I can tell you that your opponents here today are determined not to let that 

happen again.  

And many of them are politicians, a rare species that, as you may know, always 

do what they promise.  

 

In Fabiano Caruana heeft Tata Steel dus weer een speler van formaat gevonden.  

En dat na een zeer roerig jaar voor het bedrijf, dat een moeilijke tijd doormaakt.  

De beslissing om de schaakactiviteiten doorgang te laten vinden, juichen wij in 

ieder geval toe.  

Ik wens ieder van u een spannende partij.  

And I wish mister Caruana many interesting games this afternoon.  

 

 

 

 

 

 

 

 


