
Vier potjes voor papa De Vreugt in Groningen 
 

Daar was hij plotseling weer: Dennis de Vreugt. Het Kerstfestival in Groningen kent als kers 

op de taart een korte match van een talent uit het noorden tegen een grootmeester. Deze keer 

de vijftienjarige Eelke de Boer tegen Dennis de Vreugt. De tiener won een partij, de 

grootmeester twee en er was een remise. De Vreugt vond die uitslag zeker geen blamage, want 

volgens de Elo-voorspelling had hij hooguit met 3-1 moeten winnen. 

Dennis de Vreugt (geboren in 1980) werd in 1998 Europees kampioen tot en met achttien jaar 

en een jaar later Europees kampioen tot en met twintig. Een uitzonderlijke dubbelslag, die in 

Nederland hoge verwachtingen wekte. Hij ging sociale geografie studeren, maar stopte daar al 

snel mee en werd profschaker. In 2000 zei hij in een interview in de Metro: “Gemiddeld houd 

ik me drie uur per dag met schaken bezig. Andere mensen werken zeven uur per dag, ik drie. 

De rest van de dag sport of lees ik. Van het schaken kun je prima rondkomen. Omdat ik bij 

mijn ouders woon, is dat sowieso geen probleem.” 

Later dat jaar debuteerde hij op het Nederlands kampioenschap met zes uit elf, waaronder 

overwinningen op Piket, Van der Sterren en Nijboer. Een glanzende schaakcarrière lag in het 

verschiet, maar kwam er niet. Ondanks zijn leeftijd staat hij bij HSG (Hilversum) negende op 

de topscorerslijst aller tijden. Maar in 2008 speelde De Vreugt in Barcelona zijn laatste grote 

toernooi, overigens met goed resultaat. Na zijn studie (toch) aan de Johan Cruijff Academie 

voor topsporters vond hij een baan. Toen hij bij HSG buiten het eerste team raakte, nam hij 

een aanbod aan van de schaakclub Meppel en ebde hij weg uit het topschaak. 

Vorige week was hij er dan weer, in Groningen. “Ik heb weer wat openingen bekeken en ben 

blij met mijn eigen spel”, zei hij na afloop. “Maar ik heb drie kinderen en werk, dan is 

schaken intensief. Voor een toernooi van negen ronden moet ik vrij nemen.” Dennis de Vreugt 

vond de korte match leuk, met de nadruk op kort. Aan de top zullen we hem niet terug zien. 

Het grote open toernooi werd gewonnen door Benjamin Bok. Stefan Kuipers eindigde op een 

gedeelde derde plaats, wat een verrassing werd genoemd. Hij zal vooral blij zijn geweest met 

zijn overwinning op het grote aanstormende talent Lucas van Foreest, de jongere maar niet 

eens zoveel zwakkere broer van Jorden. 

 

Kuipers-Van Foreest 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Lc5 4.c3 Pf6 5.d3 0-0 6.Lg5 h6 7.Lh4 Le7 8.Lg3 d6 9.a4 De8 

10.Pbd2 Kh8 11.0-0 Ph5 12.h3 Pxg3 13.fxg3 f5 14.exf5 Lxf5 

Dimitri Reinderman merkte op Schaaksite op: zwart heeft het loperpaar en een betere 

pionnenstructuur, maar wit staat actiever. 

15.g4 Lg6 16.a5 Pd8 

Het begin van onverklaarbare manoeuvres met het paard. 

17.De2 Dd7 18.d4 exd4 19.cxd4 Pc6 20.a6 Lf6 21.Pb3 bxa6 22.Le6 Dd8 23.Dc4 Pb8 

 

 



 

Dit kan niet goed zijn. Kuipers besluit dan ook tot actie over te gaan. 

24.h4 Le7 25.g5 

Die pion is onaantastbaar, want na  25…hxg5 26.hxg5 Lxg5 27.Pxg5 Txf1+ 28.Txf1 Dxg5 

29.Tf3 wint wit eenvoudig. 

25…Pd7 26.Tae1 Pb6 27.Dc1 Kh7 28.Pa5 Le8 29.gxh6 gxh6 30.Pb7 Db8 

 

 
 

31.Lf5+ 

Zwart geeft het op. Na 31…Txf5 32.Txe7+ Tf7 33.Pg5+ of 32…Lf7 33.Dc2 wint wit. 
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