
‘IK SCHAAK 
ALTIJD IN EEN 
VOETBALSHIRT’

NEDERLANDS SCHAAKKAMPIOEN 

TOMMY GROOTEN HOUDT VAN VOETBAL

Schaken en voetbal. Twee sporten die enorm van elkaar 

verschillen. Maar eigenlijk ook weer niet. Nadenken is bij 

allebei superbelangrijk. De twaalfjarige Tommy Grooten 

weet daar alles van! Hij is niet alleen middenvelder van 

DVS O13-2 uit Aalst, maar ook Nederlands kampioen 

schaken tot en met 12 jaar. Eerder was hij ook al 

kampioen bij de leeftijdsklassen tot 8 en 10 jaar. 

Namens Nederland mocht hij naar het WK in Georgië. 

“Daar heb ik zelfs gevoetbald!”
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‘IK SCHAAK 
ALTIJD IN EEN 
VOETBALSHIRT’

na de wedstrijden heb ik daar 
gevoetbald. Bij ons hotel lag een 
veldje. Een WK is supergaaf om 
mee te maken. Vier jaar geleden 
speelde ik in Santiago de 
Compostella, Spanje. Deze keer in 
Batumi. Dat ligt aan de Zwarte 
Zee. Palmbomen aan het strand. 

Supermooi. Bij een winkeltje heb 
ik een shirt van een Georgische 
topclub gekocht. Jammer dat ik 
op het laatst mijn plek in de top 
twintig verspeelde.”

Scheenbeen gebroken
Als we Tommy spreken, heeft hij 
net een wedstrijd met zijn voet-
balteam achter de rug. Helaas 
verloren. “Ik ben blij dat ik geen 
last meer heb van mijn 

We zien foto’s van een zaal vol 
jonge schakers achter hun bord. 
Eén jongen valt op. Hij draagt 
een voetbalshirt. De ene keer 
een PSV-shirt, dan weer 
Liverpool of Paris Saint-
Germain. “Van Paris Saint-
Germain heb ik ook een trai-
ningspak”, vertelt Tommy 
Grooten. “Ik verzamel voet-
balshirts. Sparta, NEC, Vitesse, 
Willem II, het thuis- en uitshirt 
van PSV, het warming-up shirt 
van PSV en nog veel meer.”

Tijdens elke schaakwedstrijd 
trekt hij een shirt aan. “De 
andere spelers zitten allemaal in 
deftige apenpakjes. Dat is niets 
voor mij. Daarin voel ik me niet 
lekker.” Zelfs tijdens het WK in 
Georgië in september keken zijn 
tegenstanders aan tegen shirts 
van diverse topclubs. “Voor en 

‘VOOR SCHAKEN 

TRAIN IK MAAR EEN 

UUR PER WEEK’

PANNA!



linkerbeen.” In september 
fietste Tommy naar zijn school, 
het Huygens Lyceum in 
Eindhoven. Onderweg botste 
hij op een vuilnisbak: scheen-
been gebroken. “Gelukkig mijn 
standbeen. Ik moest een 
maand in het gips. Met links 
kan ik redelijk schieten, 
maar rechts heeft mijn 
voorkeur. Ik kan nu 
weer lekker dribbelen. 
Dat is mijn sterkste 
punt.”

Hij speelt op het 
middenveld. 
“Meestal links of 
in het midden. 
Mijn voorkeur? 
Het midden. Dan 
kom ik het vaakst 
in balbezit en kan ik 
meer kanten op 
tijdens het dribbelen.” 
Sinds dit seizoen 
voetbalt hij weer. “Ik heb de 
voorgaande twee jaar naast 
schaken aan atletiek gedaan. 



maar een uur per week. Of 
per twee weken. Dat moet 
eigenlijk vaker. Gelukkig win 
ik toch veel partijen.”

Tommy speelt in het eerste 
team van De Stukkenjagers 
uit Tilburg, dat uitkomt in de 
Meesterklasse, de Eredivisie 
van het schaken. “Dit jaar 
nam ik het op tegen een 
internationaal meester, een 
Belg. Het werd een remise. 
Zo noemen ze in schaken 
een gelijkspel.” Op welke 
prijs is hij het meest trots? 
“Op mijn achtste werd ik 
Nederlands kampioen tot en 
met 10. Ik was vooraf als 
achtste of negende inge-
schaald. Gaaf dat het lukte.” 
Tenslotte: wat wil hij berei-
ken in het schaken? “Dat 
weet ik echt niet. Weet je 
wat ik het liefst zou willen? 
Voor PSV spelen!” 

“Gelukkig vinden ze het hier 
minder erg als ik een keer 
niet kan vanwege het scha-
ken.” Hij is dit jaar verhuisd 
naar Waalre, dat tegen Aalst 
aan ligt. “We woonden eerst 
in Eindhoven op driehon-
derd meter van het Philips 
Stadion. Ik ben dit jaar naar 
oefenwedstrijden van PSV 
tegen FC Eindhoven en 
Valencia geweest. Jammer 
dat de Europese wedstrijden 
en competitieduels zo laat 
beginnen. Anders had ik 
supergraag met mijn vader 
een seizoenkaart gekocht.” 
PSV is zijn club. “Waarom? 
Omdat het de beste club is. 
Mijn ouders zijn allebei voor 
Ajax. Daar begrijp ik niks van, 
haha. Mijn favoriete spelers 
zijn Luuk de Jong en Cody 
Gakpo. Dit seizoen worden 
ze kampioen, let maar op!”

Tommy zit in de eerste klas 
van de middelbare school. 
“Pittig, omdat ik het meest 
uitgebreide pakket heb, met 
Latijn.” Kan hij wel tijd vrijma-
ken voor trainingen? “Met 
voetbal trainen we op 
maandag- en woensdag-
avond. Ik ben er eigenlijk 
altijd. Voor schaken train ik 

Ik vind rennen superleuk. 
Mijn nicht zit op atletiek en 
zei dat ik eens moest mee-
gaan. Na mijn eerste acht-
honderd meter kwam ik tot 
mijn eigen verbazing als 
eerste over de finish.”

Met atletiek is hij gestopt. 
“Rennen vind ik leuk, maar 
we moesten op trainingen 
ook vaak andere onderde-
len doen. Speerwerpen, 
hoogspringen, soms een 
hele training. Daar heb ik 
niets mee. Ik ben altijd met 

vrienden blijven voetballen. 
Op mijn vijfde ging ik al op 
voetbal bij Brabantia. 
Superleuk, maar door het 
schaken miste ik soms 
twee of drie wedstrijden 
per maand. Dat vonden ze 

bij de club minder leuk. 
Atletiek was makkelijk 
te combineren.”

PSV
Dit seizoen 
speelt hij bij 

DVS O13-2 in 
Aalst, dicht bij 
Eindhoven. 

PANNA!


