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Schaakgrootmeester zonder ‘GM’
Schaaktalent Jor-
den van Foreest
behaalde in ’no ti-
me’ zijn drie groot-
meestersnormen.
Vanaf volgende
week is de 16-jarige
Groninger een van
de favorieten op
het Chess Festival
Groningen. Wordt
hij ooit zo goed als
Anish Giri?

HARM VONK

Maandag zet Jorden van
Foreest zijn eerste zet-
ten op het vernieuwde
Chess Festival Gronin-

gen. Naast vierkampen, het ‘com-
pacttoernooi’, de University-chal-
lenge met broertje Lucas en Sipke
Ernst zijn er de open groepen A, B en
C als hoofdmoot. Tot oudejaarsdag is
Groningen voor schakers weer even
het middelpunt van de wereld.

‘IM Jorden van Foreest’ staat ver-
meld op de sites. En dat terwijl het
16-jarige schaaktalent Jorden van Fo-
reest in september even ‘nieuws’
was vanwege zijn derde grootmees-
tersnorm op het wereldjeugdkampi-
oenschap in het Russische Khanty-
Mansiysk. ,,Maar er staat inderdaad
nog steeds ‘IM’, de FIDE moet de titel
officieel nog steeds erkennen’’, ver-
telt Van Foreest. ,,Vier keer per jaar
houdt de FIDE een congres, waarop
de normen worden toegekend. De
laatste was begin december. Maar de
president wordt verdacht van gekke
zaakjes in verband met Syrië, ik weet
niet precies hoe en wat.’’

Kirsan Iljoemzjinov heeft inder-
daad een twijfelachtige reputatie; hij
zou geld aangenomen hebben van
Iraaks leider Saddam Hoessein en
speelde een half jaar voor diens
dood nog een potje schaak met de
Lybische leider Moammar Khadaffi.

In 2010 claimde de voormalig leider
van Kalmukkië, een onafhankelijke
republiek in Rusland, dat hij aan
boord van een UFO was geweest.

,,Het lijkt dat ze inderhaast de ti-
tels zijn vergeten toe te kennen’’,
vervolgt Van Foreest. ,,Nu moet ik
nog langer wachten, dus heb ik nog
altijd die ‘IM’ achter mijn naam. Het
gaat allemaal ongelooflijk langzaam.
Het is net de FIFA, allemaal corrupte
lui. Ach, ik heb er niet zoveel ver-
stand van. Ik hoorde het een paar da-
gen geleden van m’n moeder. Zij had
het gelezen op internet. Nou ja, de
meeste toernooien behandelen me
toch wel als Grootmeester.’’

Van Foreest scoorde zijn normen
in korte tijd: de eerste in april, op het
Aeroflot-toernooi in Moskou. In au-
gustus volgde nummer twee in Lü-
nenburg, in september de derde. Er

‘Giri is de beste en
dat zal zo blijven.
In vergelijking
met hem kan ik
niet schaken’

ontstond discussie in schaakland:
was Jorden van Foreest de jongste
Nederlandse grootmeester ooit? Van
Wely, Stellwagen, Ernst, iedereen
passeerde de revue, maar niemand
haalde de 16 jaar en vijf maanden
van de Groninger.

,,Ja, Anish Giri’’, lacht Van Foreest,
als het over de Russisch-Nepalese
Nederlander gaat. ,,Die was al op zijn
veertiende grootmeester, maar

kreeg zijn Nederlandse paspoort pas
later. Ik had niet bij die discussie stil-
gestaan, maar het is wel leuk.’’

Tsja, de vergelijking met Giri dus.
Maar meteen wimpelt Van Foreest
dat weg: het ‘Wonderkind’ staat veel
te ver weg. ,,In vergelijking met
Anish Giri kan ik niet schaken. Giri is
de beste en dat zal zo blijven. Hij was
met 14 jaar al grootmeester. Dat is
zó’n groot verschil als je jong bent…
Giri verslaan? Dat is niet realistisch.
Ik wil verder komen dan nu, maar Gi-
ri speelt het Kandidatentoernooi.
Dat is veel te hoog gegrepen voor
mij. Hij is rustig, universeel, kan al-
les goed. Maar het is niet mijn stijl,
hij is een remiseschaker. Als je de
beste wilt zijn, moet je alles kunnen.
Ik heb wel eens tegen hem ‘gesneld’,
maar die jongen is veel te goed. Hij
loopt zóveel op mij voor. Hij werkt er

ook harder voor. Ik doe er nog din-
gen naast. Wat? Uuhm, ik heb een
vriendin. Giri is getrouwd, maar dat
deed hij pas op zijn twintigste.’’

Van Foreest probeert in Gronin-
gen uit zijn vormcrisisje van de afge-
lopen maanden te komen. En in het
verschiet liggen volgend jaar toer-
nooien in Moskou, Zweden, het WK
junioren in India en deelname aan
Tata Steel, het prestigieuze toernooi
vanaf 15 januari in Wijk aan Zee. ,,Ik
speel in de B-groep. Drie jaar geleden
heb ik er voor het laatst gespeeld,
maar toen was ik te goed voor de
amateurs en te slecht voor de profs.
Nu mag ik weer meedoen’’, lacht Van
Foreest. ,,Het is een bekend toernooi,
er komen mensen kijken. Dat is voor
de verandering wel eens leuk bij
schaken, waar meestal geen kip
komt.’’

Jorden van Foreest speelt na het Chess Festival in ‘zijn’ Groningen op het Tata Steel-toernooi in Wijk aan Zee. FOTO JAN WILLEM VAN VLIET


