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Otten studeerde van september tot
en met december vorig jaar in Mi
chigan. »Ik was al eens in Amerika
op vakantie geweest, maar dit is was
wat anders. Het is wel grappig om
met enorm veel verschillende natio
naliteiten op een campus te zitten,
Een heel andere sfeer dan in Neder
land. En er wareu toen presidents
verkiezingen, al heb ik daar in de
praktijk niet heel veel van gemerkt
Het campagnevoeren gebeurt toch
al veel in de periode daarvoor!’

Otten studeerde in Michigan po
litieke fflosoe, want net als schaken
loopt politiek als een rode draad
door zijn leven. Niet alleen stu
deerde hij internationale politiek in
Leiden, hij is ook hoofdredacteur
van De Lava, een ledenblad van de
Jonge Socialisten, de politiek onaf
haukelijke jongerenorganisatie bin
nen de Partij van de Arbeid. Daar
van is Otten, die nu een economi
sche studie doet in Utrecht, ook lid.
,,Ik ben zelf erg actief binnen de
PvdA. Niet dat ik hiermee een spe
ciaal doel voor ogen heb voor later,

maar het spreekt me nu erg aan.”
Net als in het schaken is de poli

tieke wereld er één van vooruit den
ken en een strategisch plan hebben.
Toch ziet Otten, die in 2011 bij Dis
cendo Discimus neerstreek, zijn ene
passie niet als een gevolg van het
andere. ,jk weet niet of dat zo is.
Een goede vriend van mij vergeet al
tijd alles, is wat onhandig, maar kan
goed schaken, Dat koppel je niet
snel aan elkaan Het is, denk ik, een
bepaalde manier van analytisch
denken en dat moet je liggen. Mij
spreekt het schaken a2n. Schaken is
competitief, je moet diep nadenken
en puzzels oplossen. Daarbij: in bal-

‘Schaken is compe
tîtief en je moet diep
nadenken en
puzzels oplossen’
—Martijn Otten

sporten was ik nooit zo goed:’
Door zijn verblijf in de Verenigde

Staten speelde Otten vorig seizoen
maar één keer mee in het eerste

team van Discendo Discimus. Deze
oompetitie zal de oud-schaker van
SV Leiderdorp weer geregeld zijn
kunsten vertonen in de eerste
klasse. Zaterdag vierde hij zijn ren
tree in het openingsduel met Char
bis Europoort in Rotterdam. DD
verloor met 8-2, Otten speelde aan
bord tien remise. ,,Ik begreep dat•
Europoort zich enorm versterkt
heeft, met onder andere de nummer
twee van Nederland. Zij strijden met
De Stiikkenjagers om de eerste
plaats. Qua sterkte schat ik ons in
voor de middemnoot. Ik verwacht
niet dat wij een kans hebben op pro
moti&’

Martijn Otten terug bij DD na Amerikaans avontuur j

Leiden, studeert in
Utrecht, maar schaakt
toch echt in Den Haag.
Met Martijn Otten (20)
aan boord begon Dis’
cendo Discimus (DD) on
Langs aan de competitie
tegen Charlois Eüropoort
(8-2 nederLaag). Na een
Amerikaans avontuur is
Otten, actief in de poLi
tiek, terug bij de eerste
kLasser.

A Martijn Otten: ,,ln balsporten was ik nooit zo goed.” ROBERT VAN STUYVENBERO


