Live-commentator Robin van Kampen:
’Schaken wordt een e-sport’
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Robin van Kampen (links) en Tex de Wit geven live commentaar.
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Hoewel hij nog af en toe speelt en qua rating na Giri en Van Wely de sterkste
Nederlandse schaker is, heeft Robin van Kampen al enige tijd geleden uitgedokterd
dat zijn toekomst niet in het schaken ligt. Althans, niet in de toernooizalen overal
ter wereld.
De Bussumer is nu 23 jaar en heeft een andere route voor zichzelf uitgestippeld. In
het Hilversumse Beeld en Geluid is hij, samen met Tex de Wit, (online-)
commentator tijdens de vijfde ronde van het Tata Steel Chess Tournament. Van
Kampen zit het hele toernooi voor de ’camera’ om de partijen live van commentaar
en bijhorende leuke weetjes te voorzien.

„Je moet daarmee een beetje uitkijken”, zegt hij. „Je bent gauw geneigd om op je
eigen niveau naar de partijen te kijken. Terwijl je het ook juist toegankelijk moet
maken voor de minder sterke spelers die op internet zitten te kijken. Het livecommentaar wordt op elk moment van de dag door circa vijfduizend mensen
bekeken. Dat zijn geen topspelers natuurlijk. Een leuke anekdote tussendoor is
nooit weg.”
Daarnaast volgen per dag ongeveer 35.000 mensen de partijen live op de site van
Tata Chess, zonder commentaar. En op andere websites, overal over de globe, zijn
ook schaaksites in de lucht die de toptoernooien, en dus ook Tata, rechtstreeks
volgen. „Ik denk dat het de oude garde misschien niet zo’n leuk gevoel geeft, maar
ik zie voor het schaken vooral een toekomst als e-sport”, zegt Van Kampen. „Er
wordt mijns inziens nog te traditioneel over schaken gedacht. Ik denk dat je het
straks moet zoeken in dezelfde hoek als gamen. Dat is online ook enorm groot aan
het worden. Schaken kan ook een soort online-game worden, met dezelfde regels
hoor, maar dan moet het ook iets moderner worden gebracht.”
Hij heeft dat idee al een paar jaar geleden bedacht. Daarom heeft Van Kampen
samen met twee Canadese schaakvrienden, eveneens grootmeesters, het bedrijfje
Chessbrahs (vrij vertaald: schaakbroeders) opgericht. Het is een succes, de mensen
van Chessbrahs worden steeds vaker bij toernooien gevraagd om ’iets leuks en
innovatiefs met internet te doen’. „En je kunt sowieso altijd toernooiverslagen
online doen”, lacht hij. „Ook als je niet bent ingebed bij de organisatie, zoals hier
bij Tata.”
Daarnaast rondt hij dit jaar zijn studie bedrijfskunde af. Van Kampen gaat daarna
acht maanden als trainee werken voor Shopify, in Canada. „Dat is een company
waaronder allemaal zelfstandige bedrijfjes hangen”, legt hij uit. „Chessbrahs is ook
ondergebracht bij Shopify, maar het zijn niet alleen kleine entrepeneurs. Tesla zit
ook bij Shopify.”
Schaken doet hij zelf alleen nog in de Engelse, Franse en Nederlandse (bij het
Bussumse BSG) ’eredivisies’. Toernooien speelt Van Kampen niet meer.
„Competitie is één of twee partijen per weekend, dat is te combineren met m’n
studie. Ik zou trouwens nog wel een keer willen meedoen aan een Olympiade. Dat
kan, ik zou als nummer drie van de nationale ranking in aanmerking komen, maar
dan moet ik wel meer partijen spelen. Ik speelde in 2017 te weinig om geselecteerd
te kunnen worden. Misschien ga ik m’n best wel weer doen als ik terug ben uit
Canada.”

