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De unieke kans voor pastores
om kampioen te worden: ‘Er is
geen schaaktoernooi voor
brandweermannen’
ARNHEM - Bij het Open Nederlands Kampioenschap Schaken in
Dieren stond maandag de speciale editie voor ‘Pastores en
Theologen’ op het programma. Inclusief grapjes én wonderen. ,,Het is
voor ons de enige kans om ergens Nederlands kampioen in te
worden!”
Remco Kock 01-08-22, 21:26
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Commotie op het NK schaken voor Pastores en Theologen. ,,In de
uitslagen staat dat pastor Bernard Keizer zijn vorige wedstrijd heeft
verloren”, zegt deelnemer en organisator Rijn de Jonge (76). ,,Maar
Bernard heeft net gewonnen.”
,,Een wonder!”, kraait deelnemer Henri Krop. Achttien pastores en
theologen schieten in de lach.
Het is de maandag van het Open Nederlands Kampioenschap (ONK)
schaken in Dieren, tevens de dag waarop er in een apart zaaltje wordt
bepaald welke pastor of theoloog zich Nederlands kampioen mag noemen.

Mensen denken dat ze een of ander geheim
genootschap aantreffen, maar dat valt mee. Het
geloof speelt vandaag geen belangrijke rol’
Theoloog Rein Brouwer, Deelnemer NK voor Pastores en Theologen

Het toernooi ligt stil. De winst van Bernard Keizer moet goed in de
computer gezet worden, om de wedstrijdindeling voor speelronde 3
opnieuw te bepalen.
,,Dit toernooi werd in 2002 voor het eerst georganiseerd door Leen van de
Herik”, zegt organisator De Jonge. ,,Sinds een jaar of tien organiseer ik het.
Normaal sluiten we aan bij het NK, maar dat ging dit jaar niet door vanwege
corona. Vandaar dat we nu meeliften bij het ONK in Dieren.”
Bakkers en brandweermannen hebben geen NK
,,Het unieke zit ’m erin dat wij het enige NK schaken zijn voor een
specifieke beroepsgroep”, zegt theoloog Rein Brouwer. ,,Je hebt geen NK
voor bakkers of brandweermannen. Het heeft iets ludieks.”
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,,Het is voor ons de enige kans om ergens Nederlands kampioen in te
worden!”, grapt theoloog Jan Krans. Twee jongens in korte broek betreden
het zaaltje. Ze doen mee aan het ONK. ,,Jullie zitten verkeerd. Dit is het NK
voor dominees”, zegt Krans. ,,Daarom zien deze mensen er zo uit.”
De grap is dat er in het zaaltje geen spoor religie te zien is, ook niet bij de
deelnemers. ,,We zijn incognito”, zegt Rein Brouwer. ,,Mensen denken dat
ze een of ander geheim genootschap aantreffen, maar dat valt mee. Het
geloof speelt vandaag geen belangrijke rol. Dit is ontspanning, staat los van
ons werk. Al zijn de meeste pastors, zoals je ziet, inmiddels
gepensioneerd.”
Geloof is voor ieder anders
Met zijn 60 jaar is Jan Krans een van de jongste deelnemers. ,,Ik won in
2006, dat haalde toen de Volkskrant.” Krans toont het artikel op zijn
opengeklapte laptop. ,,Nu ben ik geen favoriet. Ik heb weinig tijd om te
oefenen. Ik heb in de tropen gewerkt, op een theologische school in

Kameroen. Nu heb ik jonge kinderen en kan ik je zeggen: dit zijn pas echt
tropenjaren.”

Achttien stille pastores en theologen. Uniek. Dit
is namelijk een beroepsgroep die gewend is om
voortdurend aan het woord te zijn
Rien de Jonge, Organisator NK Schaken voor Pastores en Theologen

,,Of iedereen hier gelovig is? Dat zal je ze moeten vragen”, zegt Krans.
,,Iedereen gelooft ook anders. Niet iedereen gelooft in Maria bijvoorbeeld.”
De gepensioneerde pastor Martinus Spriensma vindt het ‘een spannende
vraag’, of hij gelooft. ,,Vroeger geloofde ik in God. Nu draai ik het om en
vraag ik me af: gelooft God in mij?”
Foute wedstrijdindeling
Organisator en deelnemer Rijn de Jonge neemt het woord. ,,Mensen! Dit
duurt te lang. We spelen door met de foute wedstrijdindeling.” Daarna, op
plechtige toon: ,,Wij hebben te veel geloof gehecht aan de
indelingsformule!”
Het NK wordt hervat. De mannen (er zijn geen vrouwelijke deelnemers)
nemen plaats aan de wedstrijdtafels. ,,Ook bijzonder hoor, wat je zo gaat
meemaken”, zegt De Jonge. ,,Achttien stille pastores en theologen. Uniek.
Dit is namelijk een beroepsgroep die gewend is om voortdurend aan het
woord te zijn.”

