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‘EDUCATION ISN’T SOMETHING YOU CAN FINISH.’  (ISAAC ASIMOV) 

STELLING MENNO VELDMAN MEDISCHE WETENSCHAPPEN

PUBLIEKSACTIVITEIT

Ze rolde er toevallig in: ‘Mijn vader leerde zichzelf schaken en, toen ik zes was, mij ook.’ Zo begon de  

schaakcarrière van RUG-medewerkster Joyce Fongers (37). Drie keer werd ze Nederlands kampioen voor 

meisjes onder de 20 jaar. Hoewel geen profschaakster meer, voelt ze zich zeer betrokken bij het Tata Steel 

Chess Tournament dat op 24 januari 2018 ook een dag naar Groningen komt. De universiteit is gastvrouw. 

‘Altijd boeiend om grootmeesters aan het werk te zien.’

J
oyce Fongers was acht toen ze lid werd 
van haar eerste schaakclub. ‘Sommige 
kinderen kiezen voor muziek of voetbal, 
ik vond schaken gewoon leuk.’ Op de 

club – eerst in Groningen, later in Bedum –  
bleek ze talent te hebben. ‘Ik begon met 
plaatselijke toernooien, maar deed later 
ook mee op regionale en landelijke.‘ Op haar 
achttiende stopte ze met spelen op hoog 
niveau. ‘Dat was niet echt een bewuste keus. 
Ik vond schaken nog wel leuk, maar ik ging 
studeren, kreeg andere prioriteiten. Later 
ben ik ook gestopt met de schaakclub.’

Nick Schilder 
Ze mag er dan al ruim vijftien jaar uit zijn, 
Fongers kent nog wel veel mensen uit de 
professionele schaakwereld, zoals de direc-
teur van het Tata Steel Chess Tournament. 
Dit evenement – tot 1999 bekend als Hoog-
ovenstoernooi – speelt zich elk jaar in Wijk 
aan Zee af en is een van de grootste en sterk-
ste schaaktoernooien ter wereld. Maar op 24 
januari wordt één van de speelrondes van het 
Tata Steel toernooi in het Academiegebouw 
gespeeld. Hoe is dat zo gekomen? 
Fongers: ‘Anderhalf jaar geleden ging een 
editie van de Kinderuniversiteit Groningen 
over schaken. Zanger Nick Schilder (van het 
duo Nick en Simon) gaf toen bij ons een col-
lege over schaken aan bassischoolleerlingen. 
Nick is namelijk zelf een talentvol schaker 
en door de Nederlandse bond aangesteld als 
schaakambassadeur. Zo is hij ook ieder jaar 

betrokken bij het Tata Steel toernooi. Via 
hem hebben we toen de link gelegd en samen 
met de gemeente Groningen een voorstel 
gedaan om het toernooi één dag op de RUG 
te laten spelen.’
En dat is gelukt. Fongers: ‘Het is echt een 
uniek toernooi, waar heel veel schaaklief-
hebbers op af komen. De top van de wereld 
speelt immers mee. Het bijzondere is dat 
die top tegelijk speelt met de subtoppers en 
amateurs. Echt een evenement voor iedereen 
dus.’ 

Healthy Ageing 
Schaken en universiteit, voor Fongers is 
het een logische combinatie. ‘Ik voel me in 
de universitaire wereld net zo thuis als in 
die van het schaken. Ik denk dat dat komt 
doordat het eigenlijk dezelfde soort biotopen 
zijn: voor intellectuele mensen, met een heel 
eigen dynamiek. Ik vind het vooral leuk dat 
het werelden zijn waar je niet per se rijk 
wordt, maar waar je naast talent ook passie 
nodig hebt om het vol te houden en aan de 
top te komen.’ Veel schakers zijn universitair 
geschoold. Fongers zelf is daar een voor-
beeld van, maar ook de schaakgrootmees-
ters Sipke Ernst en Jan Werle, die beiden 
aan de RUG zijn afgestudeerd. ‘Bovendien 
is de schaaksport onderwerp van weten-
schappelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar de 
mogelijke rol van schaken binnen het thema 
Healthy Ageing. In aanloop naar het toernooi 
zal de RUG dat onderzoek op de kaart zetten.’ 

Biotoop voor intellectuelen
Tata Steel Chess Tournament komt  

naar Academiegebouw

CHRISTINE DIRKSE

Publieksactiviteiten

Een breed programma in en rond het 
Academiegebouw omlijst het bezoek van 

Tata Steel Chess aan de RUG.  
Op de toernooidag zelf – op woensdag 
24 januari – zijn er activiteiten voor het 
algemene publiek, voor kenners en voor 

studenten en wetenschappers.  
Zaterdag 20 januari is er een 'kroeg-

loperstoernooi' en maandagavond  
22 januari houdt stand-up comedian  

Tex de Wit een Studium Generale-lezing 
over 'Schaken (en een klein beetje seks)'.

  
Meer informatie:  

www.rug.nl/tatasteelchess

http://www.rug.nl/tatasteelchess 



