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Geachte lezer,

Toen een jaar of vier geleden de samenstellers van dit boek een bezoek brachten aan de
toenmalige secretaris, Martin van der Linden, waren ze stomverbaasd. In oude dozen en
versleten mappen bleek een schat aan informatie opgeslagen: twee schriften met de netjes
uitgeschreven notulen en jaarverslagen vanaf de oprichting in 1926 tot 1979; enkele
exemplaren van Schaak, het eerste clubblad na de oorlog; de Mededelingen van 1955 tot
1976. Met behulp van Jan Blom en Albert Boshoven werd een nagenoeg complete
verzameling Schakels, ons clubblad sinds 1976, bijeengebracht. Deze hoeveelheid materiaal
betekende ook veel werk, maar het uiteindelijke resultaat mag er zijn. Ik denk dan ook dat
een woord van dank aan de samenstellers voor hun geleverde werk op zijn plaats is. Erwin
Oorebeek verdient in het bijzonder een bloemetje. Hij was steeds degene die de kar trok, en
deed de eindredactie. Hij kan de stukken wel dromen denk ik. Ook Albert van der Harst
verdient een woord van dank. Als voorzitter van de lustrumcommissie zorgde hij voor
enthousiasme en las bovendien de stukken nog eens kritisch door.

Wanneer je een boek als dit doorleest, zie je dat sommige personen meer op de voorgrond
treden dan andere. Dat is onvermijdelijk. Ik wil echter van deze gelegenheid gebruik maken
om de schijnwerper te richten op één stille kracht die dat zeker verdiend heeft, de heer
Beemster. In de jaren vijftig en zestig was hij al met enige onderbrekingen secretaris van de
vereniging. Vanaf 1972 tot aan zijn overlijden aan het bord in 1998 was hij onze
penningmeester. Nooit op de voorgrond, altijd bescheiden. Een echte heer. Met hem wil ik
alle stille krachten, onmisbaar voor een vereniging als de onze, vanaf deze plaats bedanken
voor hun werk.

Tot slot wil de schaakclub feliciteren met haar 75-jarig bestaan en u veel leesplezier
toewensen.

Wageningen, 1 januari 2001.

Hein Stallinga

voorzitter S.V. Wageningen





INHOUDSOPGAVE

Voorwoord .......................................................................................... 3

Hoofdstuk 1 Van de oprichting tot de oorlog  (1926 – 1940) .................................. 7

Intermezzo - Interview met de heer De Kramer .................................. 13

Hoofdstuk 2 Oorlog en Bevrijding  (1940 – 1945) .................................................. 17

Hoofdstuk 3 Wederopbouw (1946 – 1957) ............................................................... 21

Intermezzo - Gesprek met Dick van Staalduine .................................. 24

Hoofdstuk 4 Het Zonetoernooi van 1957 .................................................................. 27

Intermezzo - De Schakel op bezoek bij mevrouw Tan ....................... 32

Hoofdstuk 5 Vloed en eb (1957 – 1970) ................................................................. 35

Intermezzo - Wim Andriessen, een schaakleven ................................. 40

Hoofdstuk 6 De laatste schakel (1970 – heden) ........................................................ 51

Intermezzo - Gesprek met Bert Bijsterbosch en Rijk Timmer ............. 61

Hoofdstuk 7 Van Capitulatie- naar Bevrijdingstoernooi .......................................... 67

Intermezzo - Interview met Harrie van Lotringen ............................. 73

Tabellen ............................................................................................... 79





7

Hoofdstuk 1: Van de oprichting tot de oorlog
(1926-1940)

“Gelukkig, zij is er dan; na eenige maanden van schaakbijeenkomsten met enkele leden der
Studentenschaakvereeniging ‘Caïssa’, is door verschillende ingezetenen de
noodzakelijkheid gevoeld, dat er ook een Vereeniging van burgers moest zijn, waar men
gezellig schaken kan.”

Het zijn de woorden van secretaris M. van Beek, opgetekend in oktober 1926 in zijn
‘Beknopt verslag over het bestaan gedurende het 1e halfjaar der Wageningsche
Schaakvereeniging te Wageningen’.
“Op 18 februari [1926] werd door aanvankelijk een 12tal burgers de Vereeniging opgericht,
een voorlopig bestuur gekozen, even gauw een reglement in elkaar gezet en daarop …
geschaakt. Hoe werd er gespeeld? Wel gezellig, leuk, niet altijd of het wel en wee van die
eene partij afhing, neen, wel probeerde men elkaar een vlieg af te vangen, maar er mocht
ook nog wel eens een zet overgedaan worden. Toen al de Heeren schaaken konden, wel
toen moest er een wedstrijd gehouden worden, en wel zoo dat alle leden er aan konden
deelnemen, en elkaar op verschillende avonden partij konden geven.”
Lang niet alle partijen worden uitgespeeld en dus is de uitslag van de onderlinge
wedstrijden van beperkte waarde. Maar de kampioen is overduidelijk de heer Kutsch
Lojinga met 15 uit 15, “een succes dat zelfs onze kampioen, de Heer Euwe, hem zal
benijden.”
Verderop lezen we dat de jonge club ook al spelers heeft geleverd om samen met Caïssa de
Arnhemmers te bestrijden. Een wedstrijd die door de grotere speelsterkte en
wedstrijdroutine van de Arnhemmers ruimschoots verloren gaat. De secretaris besluit zijn
verslag met: “Daar de meeste heeren echter zitten te hunkeren om met e4 of d4 te beginnen,
en dan met Fransch - Spaansch - Russisch - Weensch of op een andere manier door te gaan,
zal ik eindigen, wil echter nog even memoreeren dat onze kas geheel ledig is en beslist een
flinke versterking nodig heeft.”

Zo volgt er ieder jaar een verslag van het voorgaande schaakseizoen, een verslag dat voor
deze periode de enige bron van informatie is. In het eerste gehele seizoen kan geen
eindstand worden opgemaakt, omdat te veel spelers te weinig wedstrijden hebben gespeeld.
Vermeld wordt echter wel dat de heer Van der Horst de nummer 1 is als het om het aantal
gespeelde wedstrijden gaat. En dat Kutsch Lojinga een onderlinge zeskamp gewonnen
heeft, wederom met honderd procent. Er is veel animo om “ook buiten Wageningen den
strijd met andere schaakbroeders aan te gaan”, en dus gaat men op ‘excursie’. Eerst naar
Oosterbeek, waar Wageningen er gevoelig van langs krijgt. Vervolgens is Rhenen aan de
beurt en wordt zowel thuis als uit met flinke cijfers verslagen. De heer Kutsch Lojinga,‘ons
buitenlid’, komt de gelederen versterken. “Nu gauw Oosterbeek uitgedaagd, en jawel hoor,
wij wonnen met het oneven cijfer.” Met deze cryptische omschrijving wordt waarschijnlijk
5-4 bedoeld. Men sukkelt nog steeds met de financiën: “Een nieuwe minister is hiervoor
hard nodig. Gelukkig dat wij nog eenmaal toen de nood het hoogst was, door N.N. verblijd
werden met ƒ10.-, maar niettegenstaande dat, kunnen wij nog steeds niet overgaan tot het
aanschaffen van eenig materiaal. Wie helpt?”

Reeds in het volgende seizoen wordt er een competitie opgezet met Oosterbeek, Ede en
Rhenen. “Gezellig was het wel die plaatselijke ontmoetingen, echter is het mijns inziens



8

een groot bezwaar, dat verschillende leden hiervoor als het ware steeds automatisch worden
uitgeschakeld, daar slechts de 8 sterkste beschikbare spelers kunnen uitkomen.” In de
totaaluitslag wordt Ede eerste en Wageningen derde. Een gezamenlijke wedstrijd van de
vier verenigingen tegen de Arnhemsche Schaakclub “was als wedstrijd een tegenvaller,
daar Arnhem veel en veel te sterk was, als ontmoeting en gezellige avond was het echter
zeer interessant.” Dr. Kahn geeft een simultaan tegen dertig ‘Wageningers’ (spelers van de
club, van Caïssa en enkelen uit Ede en Rhenen) en scoort net iets meer dan vijftig procent.
“Kunnen wij ons de luxe dit jaar nog eens veroorloven, als de kas het toelaat, die tussen
haakjes bijna pat staat, dan moeten wij hiervoor een sterkere speler uitnoodigen...”

In het seizoen 1929-30 zijn de matches tussen de verenigingen alweer afgeschaft door te
weinig deelname. Het hele verslag van dit seizoen is in mineur, wat al wordt ingezet met:
“Het is deze keer met enige aarzeling dat ik aan een verslag begin, want wat is er feitelijk te
memoreeren.”  Het contact met de andere verenigingen is beperkt gebleven tot het
bijwonen van een lezing van Jhr. Strik van Linschoten, gehouden in zowel Wageningen als
Ede. Een kampioen wordt niet gegeven door te slechte opkomst van een deel der leden. Het
ledental is 15, maar men kan slechts op 12 spelers rekenen. Een propagandacommissie is
ingesteld, maar de club kan daar weinig vruchten van plukken, laat staan leden. Daarom
wordt op de ledenvergadering voorgesteld een damvereniging aan de schaakclub te
verbinden, een voorstel dat na enige discussie wordt aangenomen. Verder stelt Kutsch
Lojinga zich beschikbaar om iedere speelavond enige schaaktheorie te geven. Op dat
moment kan men trouwens nog steeds geen enkel stuk of bord eigendom van de club
noemen.

Het toevoegen van een dampoot levert resultaat op: de secretaris schrijft een veel
optimistischer verslag over 1930-31. Er zijn leden bij en er zijn weer wedstrijden gehouden
met Oosterbeek, Rhenen en Ede. De thuisoverwinning op Oosterbeek heeft het eerste eigen
schaakbord opgeleverd en de uitnederlaag tegen Rhenen heeft het door enkele Wageningse
leden vervaardigde demonstratiebord voorbij de Grebbeberg doen belanden. Op de
speelavonden “zag men meermalen schakers een partijtje dammen, en rasechte dammers
zich ook eens op ’t veld met 64 ruiten bewegen.” Op de ledenvergadering blijkt er een
schuld te zijn “zo groot, dat wij deze niet in één seizoen en misschien nog wel niet in twee
seizoenen kunnen afbetalen.” Er wordt afgesproken vanaf dat moment “getrouw ieder
kwartaal zaalhuur te betalen, en trachten van de oude schuld geregeld iets af te doen, dus
laten wij het maar noemen zooals de tegenwoordige tijd teekent, een z.g.n.
afbetalingssysteem.” Nieuwe leden worden nog niet zomaar lid, ze zijn aspirant-leden en
moeten door de ballotage heen. De te houden matches van het volgende seizoen worden op
de vergadering vastgesteld, want het zou nog een tijdje duren voor de OSBO het licht zag.
Er is hiervoor een verplicht aantal wedstrijdspelers, waarbij de dammers, indien nodig, bij
de schakers in moeten springen en vice versa. “De regeling der borden ligt bij het bestuur,
desgewenst gesecondeerd door den aanvoerder van het team.” Over het eerste lustrum, dat
in de vorige vergadering nog aangehaald werd met: “Verder wordt vastgesteld den datum
van ons vijfjarig bestaan te herdenken, hoe en wanneer zal nog nader worden uitgemaakt.”,
wordt nergens met een woord gesproken.

In februari 1932 is er een bijzondere ledenvergadering. Er blijken zo veel dammers bij te
zijn gekomen dat de speelzaal, de bestuurskamer van de Junushoff, te klein is geworden. Er
zijn diverse opties, maar uiteindelijk blijft men toch in de Junushoff, omdat het gelukt is de
‘kleine zaal’ voor een lagere prijs te huren dan de Junushoff oorspronkelijk wilde. Op de
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gewone ledenvergadering van dit jaar blijkt dat men voor het eerst financieel gezien goed
geboerd heeft. Dus komt er bij de rondvraag meteen een voorstel tot contributieverlaging.
Het bestuur legt vervolgens uit dat een dubbeltje per week  “toch werkelijk niet zo
buitengewoon veel is” en dat een verlaging van de contributie met één gulden per jaar
slechts twee cent per week zou schelen. Liever zien zij “dat wij binnenkort als een flinke
vereniging met voldoende speelmateriaal kunnen beschikken over wat saldo in de kas.” De
vergadering gaat hier uiteindelijk mee akkoord.

In juni 1933 is er wederom een bijzondere ledenvergadering. Dit keer gaat het over
doorspelen tijdens de zomer in plaats van acht weken schaakvakantie te vieren. Ook al kost
dit de club extra geld, na ‘conferentie’ met de penningmeester adviseert het bestuur dit door
te zetten en te combineren met een totale verhoging van de huur voor de Junushoff tot
honderd gulden. “Op het eerste gezicht lijkt het wel wat vreemd, dat wij voor 8
zomeravonden (waarop weinig licht en geen verwarming gebruikt wordt) ƒ2,50 per avond
betalen zullen, maar toch zit hier een gegronde reden achter …” Het schaakbestuur was
namelijk officieus ter ore gekomen dat het sociëteitsbestuur van de Junushoff met
voorstellen tot huurverhoging zou komen. Door nu honderd gulden huur per jaar te
garanderen, waren zij deze voorstellen voor en kregen de toezegging jaarlijks tot
wederopzegging over de speelzaal te kunnen beschikken. Het afschaffen van de vakantie
wijst al op een grote animo onder de leden. Maar het fanatisme ging nog verder. “Heden op
Dinsdagavond vergadering. Vreemd, hè. Hoe komt dat zo? Wel de heren vinden het zonde
van den kostbare speeltijd op Donderdag om deze aan vergaderen (een noodzakelijk kwaad,
dat toch ten minste eens per jaar moet plaatsvinden) op te offeren.” In het damverslag valt
het volgende op, dat mogelijk ook voor de schakers geldt: “De oudere Heren moeten op
gaan passen; ze kunnen het wel, maar die jonge snuiters doen tegenwoordig van die gekke
zetten en dan denk je ‘ik heb je’, en dan hebben ze je.” Gelukkig volgt er nog: “Enfin, U
hebt ze langzamerhand wel door.”

Op de ledenvergadering van september 1933 wordt naar aanleiding van de rondvraag
besloten voor het eerst vervoerskosten te vergoeden. Wanneer met een ‘autobus’ of auto’s
wordt gegaan, kan men het bedrag declareren, maar dan wel “tot een totaalbedrag voor
beide afdelingen [schakers en dammers] van totaal ƒ15,-.” In februari volgt dan weer een
bijzondere ledenvergadering, omdat er bij het opstellen van de damcompetitie een puntje
over het hoofd was gezien. In die tijd waren bijzondere ledenvergaderingen schijnbaar aan
de orde van de dag. In het verslag van de secretaris krijgen de schakers twee bladzijden
toebedeeld tegenover de dammers ruim zeven! Schakend staat de club dan ook op een laag
pitje, met slechts 8 spelers die de einduitslag van het seizoen halen. De kleine rest heeft te
weinig gespeeld om vermeld te worden.

Het weinig spelen is een langduriger probleem. In het jaarverslag van 1934-35 geeft
secretaris Van Beek hierop het volgende commentaar: “Doordat vooral bij de schakers het
niet of zeer zelden op speelavonden verschijnen veelvuldig voorkomt, is de onderlinge
competitie een debâcle geworden, en kon dan ook door mij geen zuivere stand worden
opgemaakt. Het is werkelijk te betreuren dat jaar op jaar zo verloopt; wij moeten trachten
op een andere wijze de wedstrijd in te richten.” Eerder was er al sprake van: “Laten wij
eerst de schaakafdeling maar eens afwerken, niet omdat deze zo uiterst diligent is geweest,
of zo trouw komt, neen hoor, niets daarvan, slechts enkele trouwe spelers kan men er
wekelijks treffen, waarvan onze nestor, de Heer v. Rhijn, vast de slechtste niet is. Alleen als
er buiten wat te wedstrijden valt, dan zijn de Heren er, en dan kunnen zij het ook nog…”
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Het seizoen daarop zijn de gevolgen van de recessie reeds merkbaar, want op de
jaarvergadering komt het ‘incasseren’ van de contributie van werklozen ter sprake.
Besloten wordt hen voor half geld mee te laten spelen. Het is ook het seizoen waarin de
matches Euwe-Aljechin en Vos-Raichenbach in Nederland worden gespeeld. Als de laatste
twee de schakers niet veel zeggen, dan klopt dat, het zijn dammers. “Wat een enthousiasme,
voor iedere partij, en hoe werkte dit na op het clubleven in ’t algemeen. Immers, zoals
overal in den lande, werden er bijna dagelijks bij onze club nieuwe dam- en schaakleden
bijgeboekt, tenminste dit had kunnen zijn, maar is niet geheel juist gebleken; wel boekten
wij wat nieuwe leden, maar zeer veel zijn daar weer van af gevallen.”
Op 26 en 27 februari 1936 wordt het tienjarig bestaan van de schaakafdeling en het vijfjarig
samenzijn van de dammers gevierd. Eerst zijn de dammers aan de beurt. Zij krijgen na een
toespraak van de voorzitter, jonkheer Laman Trip, uitleg over enkele wedstrijden in de
kampioensmatch Vos-Raichenbach. Vervolgens is er een gongwedstrijd. De secretaris heeft
achteraf moeite om hier een impressie van te geven, omdat hij deze wedstrijd zelf leidde,
waarbij “mijn horloge een diepen indruk kreeg van het spel, toen ik er met den hamer een
fiksen slag op gaf, inplaats van op de gong te slaan.” Tijdens de avond toont een damlid
“zijn buitengewone gaven van gedachten lezen”, namelijk door uit de doeken te doen
“welke diepzinnige gedachten er in een dammersbrein achtereenvolgens plaatvinden tijdens
het spelen van een interessante dampartij.” Op 27 februari staan de schakers centraal. Ook
deze dag begint met een toespraak van de voorzitter. Vervolgens komen onder andere de
felicitaties van de voorzitter van Oosterbeek. Aangezien Oosterbeek een half jaar ouder is
dan Wageningen, geeft hij te kennen “bijna met moederlijke tederheid [Wageningen] te
hebben zien opgroeien en groter worden” en hij geeft vervolgens een ‘prachtig
schaakklokje’ voor ‘onzen verderen levensweg’. Ook hier volgt uitleg, maar dan natuurlijk
bij Euwe-Aljechin. Maar ook de te vroeg overleden Kutsch Lojinga wordt herdacht door
middel van een demonstratie van een van zijn partijen. De secretaris houdt ervan zichzelf
enigzins belachelijk te maken, want we lezen verder: “Niettegenstaande er dezen avond niet
geschaakt zou worden, kreeg de Heer v. Beek, die steeds denkt iets aparts te mogen
verlangen, na lang zeuren toch toestemming om een partijtje te spelen en was den leider
daarvoor zo erkentelijk, dat hij beloofde deze partij tijdens het spelen te analyseren, en dit
te doen op rijm, mits zijn tegenstander dit berijmd zou beantwoorden. … pionnen rijmden
op gewonnen, en raak dat rijmde weer op schaak; en zo ging het maar door, totdat men zag
op Eduard zeven, den zwarten koning eindelijk sneven.” Na een vluggertje op het
demonstatiebord tijgt men naar de ‘souperzaal’. “Als verrassing lagen hier twee
schaakmenu’s naast de borden, één voor het lichaam en één voor den geest.” Laman Trip en
Van Beek krijgen als dank voor hun tienjarig leiderschap een schaakboek plus boekenkastje
aangeboden. Tijdens het souper wordt nog een “opwekking tot toetreding voor
lidmaatschap van de Nederlandsche Schaakbond” gedaan.

1936-37 is een bewogen seizoen! Allereerst groeit de club uit z’n voegen door toetreding
van met name veel dammers en moet de Junushoff verlaten worden. Aangezien geen
lokaliteit gevonden kan worden die zowel de dammers als de schakers kan herbergen, vindt
er een fysieke scheiding plaats: de schakers gaan naar hotel “Rozenhage”, de dammers
verhuizen naar de Rouwenhofstraat. Maar er ligt een derde denksport op de loer: “En toen,
toen kwam het… Wat kwam toen …??? Toen, toen kwam de bridge-bacil, geïmporteerd
door een onzer oudste leden, waren binnen enkele weken de resultaten al merkbaar. Korte
afgebroken partijen, geen animo meer om ernstige of wedstrijdpartijen te spelen, soms het
cadeau geven van een wedstrijdpartij, bij minstens gelijke stand, alles alleen maar om een



11

paar uurtjes te kunnen bridgen. Steeds meer leden werden aangetast door deze bacil, en
momenteel zijn er reeds 8 of 9 leden, die liever bridgen dan schaken.” Bedenk hierbij wel
dat de schaakafdeling van de club slechts een kleine 20 leden telt. Het enige dat de
afvalligen toezeggen, is te spelen tijdens wedstrijden tegen andere clubs, als dit nodig is, en
lid te blijven. Op de ledenvergadering wordt hierover nog verder gepraat en dat gaat niet
helemaal in vriendelijke sfeer. Er wordt een voorstel gedaan extra geld beschikbaar te
stellen voor de huur van een tweede zaal in hotel “Rozenhage” voor de vestiging van een
bridge-afdeling. Maar enkele bestuursleden zijn tegen, sommigen hebben zelfs principiële
bezwaren. De indiener van het voorstel stelt dan dat verschillende leden, “en daarmede de
kern der schaakclub”, zich af zullen scheiden als het voorstel verworpen wordt. “Hiermede
zou het einde der schaakclub wel eens gemoeid kunnen zijn!” De voorzitter zegt vervolgens
dat hij het bridgespel van een geheel andere aard acht dan het dam- of schaakspel.
Uiteindelijk wordt het voorstel met grote meerderheid verworpen. De dammers zagen het
dus blijkbaar ook niet zitten. Evengoed stelt Van Beek in zijn laatste jaarverslag als
secretaris met nadruk vast dat “de algemene onderlinge verhoudingen nog steeds zijn zoals
steeds in deze club gebruikelijk was, namelijk amicaal en gezellig.” Maar er moet nodig
gezocht worden naar nieuwe leden, want ook het bestuur voelt dat “het bestaan van de
schaakclub een beetje op losse schroeven [is] komen te staan”. Een van de pogingen
daartoe zal een kampioenschap van Wageningen zijn, een initiatief van … de dammers!
Ook doet men pogingen in ieder geval de omliggende verenigingen te verenigen. Het
oorspronkelijke initiatief hiertoe komt uit Apeldoorn, maar die weten op dat moment nog
niet meer dan drie verenigingen in een Gelderse schaakbond te binden. Wageningen, in de
persoon van de heer Fries, is ‘in een korte spanne tijds’ succesvoller en weet reeds vijf
verenigingen tot toetreden bij de bond te bewegen. Alleen Bennekom “wil nog even
afwachten, tot zij wat sterker zijn geworden.” (En tot het moment dat zij pas tien jaar later
officieel worden opgericht!)

De bridgebacil suddert een jaar later nog even door. Enkele sterke spelers zijn inderdaad
opgestapt, en “verdwenen of geheel van het schaaktoneel, of zij verplichtten zich alleen
nog, de wedstrijden mee te spelen.” Maar gelukkig bleef er een groep “enthousiast de 64
velden … verdedigen”, en “na de Wageningse schaakkampioenschappen konden we
inderdaad weer van een schaakclub spreken.” “Wanneer immers een gebouw door een
aardbeving in vervallen staat komt te verkeren, dan dient men dit gebouw opnieuw op te
trekken en de fundamenten te verstevigen.” De Wageningse kampioenschappen zijn een
succes. Er doen meer dan dertig schakers aan mee in diverse afdelingen. De 1e klasse wordt
uiteindelijk gewonnen door de voorzitter van de club, Jhr. Laman Trip. Tweede wordt
eveneens een voorzitter, maar dan die van de studentenschaakvereniging Caïssa, de heer
Bosch.
Er is nu voor het eerst ook sprake van een officiële competitie binnen de Gelderse
schaakbond met Ede, Rhenen en Veenendaal. Ook al wordt er twee keer van de
uiteindelijke kampioen Ede gewonnen, toch komt het Wageningse tiental niet verder dan de
tweede plaats.

De ledenvergadering aan het begin van het seizoen 1938-39 wordt geleid door oud-
secretaris Van Beek. Om gezondheidsredenen heeft jonkheer Laman Trip moeten
bedanken, na de club vanaf de oprichting als voorzitter te hebben geleid. Hij wordt direct
tot ere-voorzitter benoemd. In het jaarverslag van G. Boelema valt het volgende op: “Toen
verleden jaar onze vroegere secretaris, de heer Viets, zijn jaarverslag afsloot met de
opmerking, dat hij met vertrouwen het nieuwe speelseizoen tegemoet zag, zullen velen met
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mij hier misschien ook sceptisch tegenover gestaan hebben. Gezien de toestand toentertijd
op het internationale schaakbord, was het toch niet zo dat we groten bloei verwachten
konden.” Maar het seizoen verloopt beter dan verwacht. De tweede Wageningse
Schaakkampioenschappen blijken wederom een groot succes. Maar wedstrijden tegen
andere clubs worden nauwelijks gespeeld. Men wordt kampioen door twee keer van zowel
Ede 2 als Veenendaal 2 te winnen, meer clubs zaten er niet in de derde klasse, waarvoor
men zich vrijwillig had aangemeld. “Het waren prettige wedstrijden, maar we moeten het
nu hoger opzoeken, al moeten we dit zelf organiseren.” Boelema besluit met: “Mijn wens
is, dat we dit jaar regelmatig kunnen spelen en dat de rust op het wereldschaakbord, met
zijn diverse pat- en matstellingen, moge weerkeren.”

“Het afgelopen jaar is één van die perioden geweest, die de beste vereniging in korten tijd
lam kunnen slaan.” Vlak voor het seizoen 1939-40 wordt het mobilisatiebevel
uitgevaardigd en diverse leden zien zich genoodzaakt om zich geheel uit het Wageningse
schaakclubleven terug te trekken. De club komt dan ook zwaar onder druk te staan. Op 19
april 1940 is er een bijzondere ledenvergadering. Niet alleen omdat de club vrijwel zonder
bestuursleden zit, maar ook “…achtte men het nodig, dat er iets moest geschieden, ter
opwekking van de animo en ter uitbreiding van het ledental.” Dit laatste vindt onder andere
zijn uitwerking in een “14-daags gecijclostijleerd blaadje, dit ter versterking van den band
tussen de leden en als middel voor propaganda.” Er wordt bovendien een
propagandacommissie ingesteld, bestaande uit vier leden. Ook zullen korte besprekingen
over “belangrijke onderwerpen op schaakgebied” worden gehouden. Maar deze plannen
“werden jammerlijk door de oorlogsdagen, laten we hopen slechts tijdelijk, verijdeld.”
Toch vinden ook dit seizoen de Wageningse schaakkampioenschappen plaats. Omdat er
zich maar vier spelers voor de 2e klasse hebben aangemeld, wordt die klasse samengevoegd
met de 1e klasse. Maar wel zullen de 1e-klasse-spelers de 2e-klassers een pion voorgeven.
Tegen andere clubs wordt niet gespeeld “in verband met de abnormale
tijdsomstandigheden.” Maar men gaat vol goede moed verder, ook al was het verdwijnen
van een gedeelte van het speelmateriaal ‘een handicap’. De oorlogsjaren zijn begonnen,
maar de secretaris sluit positief af: “Nu langzamerhand weer rustiger toestanden intreden,
mogen we verwachten dat het ledenaantal zal stijgen. Bovendien heeft de vereniging
bewezen genoeg levensvatbaarheid te bezitten, om zich uit te breiden.”
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Interview met de heer De Kramer

Onze interview-afnemer Jan de Bont ging op een gore ochtend op bezoek bij de heer De
Kramer. Mevrouw De Kramer verwendde hem met koffie en koek en de sfeer werd nog
verder veraangenaamd door de aanwezigheid van Mejuffrouw De Kramer, de stewardess
bij ons aller KLM. Aanvankelijk, zo meldt onze interview-afnemer, leek het er meer op dat
De Kramer cum suis de vragenstellende partij waren, maar nadat het gesprek wat gevorderd
was, kon onze man zijn eerste vraag formuleren.

Meneer de Kramer, wanneer bent U met het schaken begonnen?
Zo omstreeks de jaren ’37, ’38 ben ik met het schaken begonnen. Ik heb het van mijn
schoonvader geleerd. Hij heeft het me zelfs zo goed geleerd, dat ik op een gegeven
ogenblik zijn dochter geschaakt heb.

Wat was er nu eerder, bent U eerst met de dochter in kontakt gekomen waarna U met de
schoonvader bent gaan schaken, of bent U eerst met de schoonvader gaan schaken met alle
gevolgen vandien?
Ja, eerst kwam ik er als een soort huisvriend en mijn schoonvader vond het schaken een
prachtig spel. In het begin won hij altijd van me, maar gaandeweg werd ik steeds beter.
Toen ik van hem ging winnen, gingen we ook steeds minder spelen. Als hij een verkeerde
zet deed, nam hij hem terug onder uitspreking van het woord ‘herstel’. Dat woord ging ik
alsmaar vaker horen. In ’43 ben ik toen naar Wageningen gekomen, waar ik de evacuatie
later heb meegemaakt. Na terugkeer was er natuurlijk van alles weggehaald, onder andere
ook mijn schaakbord. Op kijkdagen kon je later kijken of er nog spullen van je bij waren.
Er bleken nogal wat schaakborden te zijn, waaronder het mijne. Dat heb ik toen maar weer
meegenomen. Een tijdje later werd er bij me gebeld en Lehr, toen de voorzitter van de
schaakvereniging, stond op de stoep. Die vroeg me of hij dat bord van me kon lenen omdat
ze bij de vereniging zo weinig borden hadden. Hij vroeg me gelijk of ik ook niet eens lid
van de vereniging wilde worden. Ja, die Lehr was een goede voorzitter.

Bent U na Lehr voorzitter van de vereniging geworden?
Nee, er zijn er nog wel enkele tussen geweest. Ik ben voorzitter geweest van zo ongeveer
’53 tot ’71.

Was de sfeer op de vereniging vroeger anders dan tegenwoordig?
De klub was toen kleiner dan tegenwoordig, minder dan 50 leden. Maar er zaten wel erg
leuke figuren tussen, zoals bijvoorbeeld Samkalden, die nu in Amsterdam burgemeester is.
Die speelde toen in het eerste.

Wat is Uw hoogste positie ooit geweest?
Destijds heb ik nog in het tweede gezeten, het zevende of het achtste bord. Maar meestal
heb ik toch in het derde gespeeld. Nu zit ik in het vierde, omdat er geen vijfde is. Ik heb het
altijd erg druk gehad. Nooit tijd voor theorie gehad. Vroeger had je alleen maar die boekjes
van Euwe, maar die zijn me te ingewikkeld. Met die buitencompetitie kun je nog leuke
dingen meemaken. Zoals zeer onlangs, toen we met twee auto’s naar Tiel zijn geweest met
het vierde. Na afloop reed ik met mijn auto achter die van Van Beek. Halverwege stopte
deze omdat zijn auto rookte, hij keek wat onder zijn motorkap, maar hij deed die weer dicht
alsof er niets aan de hand was en reed door. Vlak voor Kesteren begon het te lichten onder
de auto van hem. Ik zie het nog voor me. Ik maar toeteren, met lichten werken en eindelijk
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stond hij langs de kant van de weg. Gelukkig waren de schakers er snel uit, want over die
auto zat ik niet zo erg in; dat was een oud kreng. De kap werd opgelicht en wat zagen we:
VUUR!! Gelukkig had ik al een jaar of vier een brandblusser in mijn auto en alhoewel er
maar weinig meer uitkwam was het toch nog voldoende om de zaak te blussen. Het bleek
later dat Van Beek hier en daar wat lappen onder zijn motorkap had geduwd omdat de
verwarming niet goed werkte.

Zijn er binnen de vereniging nog zaken waarvan U het idee hebt dat ze beter geregeld
zouden kunnen worden of zijn er dingen die U liever anders zou willen zien?
Nou ja, het vinden van mensen binnen de vereniging die bereid zijn om een functie te
aanvaarden is een probleem. Dat vind ik wel jammer. Dat is ook de reden dat ik het zolang
als voorzitter heb vol gehouden.

Wat vond U van het feest onlangs?
’s Middags heb ik het bijzonder interessant gevonden. Vooral ook omdat er zoveel oud-
leden waren. Daar heb ik zelf ook nog wel aan meegewerkt, zoals bijvoorbeeld in het geval
van Schuurman, die al voor de oorlog lid was. Afgelopen winter ging ik schaatsen en op de
ijsbaan kom ik deze Schuurman, die lid van de ijsvereniging is, tegen. Hij zegt tegen me
“Aha, een schaker die gaat schaatsen!”, en toen zei ik: “Aha, een schaatser die komt
schaken.” Ik heb hem toen gezegd dan en dan is de reünie van de schaak-vereniging. Nou,
hij is gekomen. Het was jammer dat Lehr niet aanwezig kon zijn. Die zat in Spanje omdat
hij pech had met het vliegtuig. Het zal wel geen KLM-toestel zijn geweest.

Hebben KLM-toestellen nooit vertraging of pech?
Mej. De Kramer: Zeker wel!! In plaats van Royal Dutch Airlines wordt meestal gezegd
Royal Delayed Airlines.

Om verder te gaan met dat feest.
’s Avonds was er het bezwaar dat de ruimte verdeeld was. Eén zaal zou waarschijnlijk beter
zijn geweest. Er zou dan meer eenheid zijn geweest. Het orkestje vond ik wel leuk.

Voor U was het toch een bijzonder feest?
Het was voor mij een bijzonder grote verrassing dat ik toen erelid werd. De anderen zijn
Viets, Rengers, Lehr en Schram. Dominee Schram heeft nooit een bestuurfunktie gehad
maar hij heeft wel allerlei andere verdiensten gehad. In het begin van het seizoen schreef hij
alle wedstrijddata voor de buitencompetitie in zijn boekje, en dan kon je er ook voor de rest
van het seizoen van opaan. Dit is tegenwoordig wel even anders. De teamleiders moeten
zich het vuur uit de sloffen lopen om een team bij elkaar te krijgen.

Wat vindt U van de Schakel?
Leuk, interessant blaadje. Hopelijk gaat het een lang leven tegemoet. Vooral de partijen
vind ik leuk. Toevallig heb ik die van Duynisveld nog nagespeeld. Als het blad in plaats
van de Mededelingen komt, dan mis ik de definitieve opstellling van de tientallen en de
speeldata.

Wat denkt u ervan om wat oud materiaal zoals notulen van vroeger op te nemen?
Bij de voorbereiding voor het 50-jarig bestaan ben ik op heel wat gegevens gestuit. Oude
notulen zijn er en ook zou men nog eens oude partijen kunnen publiceren. Ik herinner me
bijvoorbeeld nog een partij van Lehr tegen Timmer, die destijds ook al gepubliceerd is.
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Waar zullen we het tot slot over hebben?
Als ik met pensioen ben, dan hoop ik in het eerste te komen. Ik hoop dan meer tijd voor het
schaken te hebben. Nu ben ik nog op wachtgeld.

Jan de Bont, december 1976
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Hoofdstuk 2: Oorlog en bevrijding
(1940-1945)

“Het gevolg hiervan is, dat er nu reeds direct een optimistische toon in dit verslag kan
worden aangeslagen, want eindelijk zijn we dan van de gehate moffen bevrijd.”
(gecombineerd jaarverslag 1943-44 en 1944-45)

Ook voor de Wageningse Schaak- en DamVereniging is de oorlog een moeilijke tijd. In de
eerste oorlogsjaren wordt er nog volop gespeeld. De strijd om het Wagenings
kampioenschap vindt in de jaren 1941 en ’42 als vanouds plaats. Dr. Lehr blijft in 1941
ongeslagen en wordt kampioen voor de ‘jeugdige speler’ Van Hal. In 1942 wint Van Hal,
maar Dr. Lehr is dan al vertrokken en doet niet mee. Ook worden nog wedstrijden gespeeld
tegen andere verenigingen. Zo weten de Wageningse schakers in 1941 de ‘bekende’
Pietersebeker weer in het bezit te krijgen door Ede twee maal te verslaan:
10-4 en 11-5. Bekend is een groot woord, want wanneer de beker is ingesteld en waar die
zich nu bevindt, is noch in Wageningen, noch in Ede bekend.

“Ten zeerste werd op prijs gesteld een gift van ƒ5,- van de Edese schaakvereniging, als
tegemoetkoming in den aanschaffing van nieuw materiaal, daar een groot deel van het oude
in de oorlogsdagen [de meidagen van 1940] jammerlijk gesneuveld was.”

In 1942 wordt opnieuw om de Pietersebeker gestreden. Ede wint mede doordat bij
Wageningen enkele leden zijn vertrokken. De revanchewedstrijd gaat niet door wegens
‘omstandigheden’.
Op 28 oktober 1942 wordt een buitengewone ledenvergadering belegd. Onderwerp is de
verplichte aansluiting bij de Nederlandsche Schaakbond. Enkele leden zijn uit principe
tegen aansluiting. “De heer Van Beek, die inmiddels van ons is heengegaan, merkte echter
op, dat de zaak doodeenvoudig was. Immers, niet aansluiten betekende, niet meer in
verband schaken, dus aansluiten. En, zo ging de spreker verder, mochten later
moeilijkheden voor sommige van de leden uit deze aansluiting voortvloeien, dan zou ’t nog
vroeg genoeg zijn om eenvoudig te bedanken. Deze nuchtere beschouwing sloeg in. Met
alle stemmen ‘voor’, kwam de aansluiting er door.”

In 1942-43 worden de omstandigheden slechter. Het jaarverslag opent met: “Het jaar 1942-
1943 is wel het droevigste jaar, dat de W.S.D.V. doormaakte.” De twee oprichters van de
vereniging, de heer Van Beek en jonkheer Laman Trip, komen te overlijden. De voorzitter,
de heer Kruijne, moet zich wegens ziekte voor een jaar terugtrekken. De volgende
onschuldig ogende zinnen zijn veelbetekend: “Enkele leden vertrokken naar het buitenland.
Weer anderen vertrokken met onbekende stemming.”

Wageningen doet dat jaar voor het eerst mee in de eerste klasse van de buitencompetitie.
Deze wordt voor het grootste gedeelte gespeeld en Wageningen eindigt op de tweede
plaats. De wedstrijd om de Pietersebeker tegen Ede wordt een 6-6 gelijkspel. Van Hal, voor
zijn vertrek naar elders, wordt opnieuw eerste in de hoofdklasse van de clubcompetitie voor
de teruggekeerde Dr. Lehr.
In het zomerseizoen wordt niet meer gespeeld vanwege het voorlopige verbod op
vergaderen en het vervroegde sluitingsuur. Secretaris G.G. Jansen eindigt zijn verslag met:
“Hiermede zijn we aan het eind van de gebeurtenissen gekomen. En al mocht de toekomst
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er niet zo rooskleurig uitzien, toch zullen we de moed niet laten zakken, maar blijven
strijden voor het behoud van de W.S.D.V.”

Op 8 oktober 1943 wordt de algemene jaarvergadering gehouden in hotel “Hof van
Gelderland”. Op de vergadering worden de twee oprichters herdacht. Er wordt voorgesteld
om samen met de dammers te ‘vergaderen’, omdat dan minder zaalhuur hoeft te worden
betaald. De schakers voelen hier niet veel voor en men besluit de contributie op ƒ8,- vast te
stellen en dan gescheiden te spelen. Voor ondergedokenen, leden die in Duitsland zitten en
in vergelijkbare bijzondere gevallen wordt de contributie op ƒ1,- bepaald.

De seizoenen 1943-44 en 1944-45 worden door secretaris Rengers in een gecombineerd
jaarverslag besproken.
“Het zal niet zo erg vaak voorkomen dat twee jaarverslagen worden samengevat. Om twee
redenen leek mij dit echter het beste. In de eerste plaats, zijn vele aantekeningen verloren
gegaan, en moest het meeste uit het hoofd worden opgediept.”

In 1943-44 wordt er nog wel gespeeld. Dr. Lehr wint de niet geheel uitgespeelde
competitie. Ondanks de belemmeringen van de bezetting wordt gesproken van een vrij
geslaagd seizoen.

“Het laatste [seizoen], 1944-45, ging geheel verloren door de evacuatie. We zullen echter
hopen dat de prettige geest in de vereniging teruggekomen is, dan kunnen we thans in een
bevrijd Nederland de schaakclub weer sterk opbouwen.”

Met deze optimistische toon besluit de secretaris het gecombineerde jaarverslag, welke in
de eerste Algemene Vergadering na de oorlog op 28 september 1945 in “de Tien
Zilverlingen” wordt goedgekeurd. Daarbij wordt vermeld dat de volledigheid vermoedelijk
wel iets te ‘wenschen’ overlaat, aangezien door oorlogsschade vele gegevens verloren zijn
gegaan. Deze vergadering wordt geopend door voorzitter Lehr, die in zijn openingsrede “de
leden begroette die de oorlog goed waren doorgekomen en het betreurde dat de club
betrekkelijk groote verliezen had geleden. Er werd een ogenblik stilte in acht genomen om
de gevallen vrienden te herdenken.”

Na de oorlog is een gedenkboek uitgegeven, ‘PARTIJ VERLOREN ...’, ter herinnering aan
de schakers in Nederland die tijdens de bezetting heengingen. Uit het gedenkboek:
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Wageningsche Schaakclub

JANSEN, Gerrit Gijsbertus, geboren 24 juni 1918 te Wageningen, van
beroep kruidenier. Was langen tijd secretaris van onze club. In 1938
werd hij kampioen van de 1e klasse. Tijdens de evacuatie is hij op 8
januari 1945 te Leusden gearresteerd wegens het verborgen houden
van Engelsche piloten. Hij werd 2 februari 1945 naar Wöblin gevoerd en
daar in het kamp doodgemarteld. De juiste datum is ons onbekend.

LOOYEN, Johan Arnoldus, geboren 2 maart 1917 te Wageningen, van
beroep graanhandelaar. In het voorjaar van 1939 winnaar van het
‘Keus’-schaakspel. Tijdens de evacuatie in november 1944 werd hij in
Veenendaal lid van de Albrecht-groep. Hij werd
2 februari 1945 opgepakt en 9 april d.a.v. naar Wöblin overgebracht,
waar hij den hongerdood stierf.

VALE, A.B., geboren 12 februari 1914, van beroep steenfabrikant. Bij
een bombardement, bedoeld op een Duitsch wagenpark, werd Vale op
17 september 1944 bij zijn huis door een bom getroffen, tezamen met
zijn moeder en zijn eenig kind. Alleen zijn vrouw bracht er het leven af.

ROTHUIZEN, Jan, geboren 4 juni 1919 te Heelsum. Eenige jaren lid van
onze club. Tijdens de evacutie is hij midden december 1944 om een of
andere represaillemaatregel opgepakt. Bekend werd  dat hij in april
1945 te Neuengamme ziek lag aan pleuritis. Verdere berichten bleven
uit.
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Hoofdstuk 3: Wederopbouw
(1946-1957)

“Gelukkig kunnen we bij de aanvang van dit verslag reeds constateren dat onze vereniging
uit de oorlogsimpasse is geraakt. Was ons ledental bij het begin van dit jaar slechts 15,
thans hebben wij meer dan het dubbele.”
(jaarverslag 1945-46)

Na de oorlog wordt het schaakleven al snel hervat. Grootste probleem is het materiaal. Op
de Algemene Vergadering van 28 september 1945 blijkt dat de club nog in het bezit is van
1 klok. Op de kijkdagen voor eigendommen die na de evacuatie zijn achtergebleven, heeft
de voorzitter, Dr. Lehr, nog beslag weten  te leggen op 4 schaakborden. De KNSB
organiseert een hulpactie voor de getroffen gebieden en Wageningen ontvangt 15 nieuwe
schaakspelen en kartonnen borden.

“Op 29 december fietsten voorzitter en secretaris naar Arnhem voor besprekingen met de
Heeren van Onzen en Lagerwaard, respectievelijk voorzitter en secretaris van de
Geldersche Schaakbond. Het bezoek was gelukkig niet voor niets: beladen met 10 borden
kwamen we naar Wageningen terug.”

Op deze eerste vergadering na de oorlog staat ook de verhouding met de dammers op de
agenda. Het bestuur van de schakers is van oordeel dat de band losser moet worden en men
bespreekt de voor- en nadelen hiervan. Dit leidt uiteindelijk tot de voorbereiding van een
reglementswijziging. “Door een passieve houding van de dammers, die toch ook hun eigen
weg gingen, zijn we toen niet verder gekomen. Thans kunnen wij gelukkig zeggen dat de
dammers het voorstel hebben aangenomen en dat wij deze verhouding dus spoedig hopen
vast te leggen tot ieders tevredenheid.” Eerst delen de schakers en de dammers de
clubavond nog, maar de dammers vinden spoedig een eigen lokaliteit. De schaakclub is
gehuisvest in hotel “De Tien Zilverlingen” en de clubavond is vrijdagavond.

Wedstrijden tegen buurverenigingen worden in ere hersteld. Zo staat de Pietersebeker weer
op het spel. Over 16 borden wint Ede met 8,5-7,5. Een vriendschappelijke wedstrijd tegen
ASV gaat met 5,5-4,5 verloren. Maar revanchewedstrijden tegen zowel Ede als ASV
leveren inderdaad revanche op: Wageningen wint met respectievelijk 7-6 en 5,5-4,5. In de
interne competitie speelt men in drie groepen. In de hoogste groep eindigt Lehr als eerste
voor De Vita.

Het jaarverslag van 1945-46 maakt verder melding van de oprichting van de Oostelijke
Schaakbond. De OSBO is een samenvoeging van de Geldersche Schaakbond en de
Geldersch-Overijsselsche Schaakbond. Op de oprichtingsvergadering in Zutphen is
secretaris Rengers de Wageningse vertegenwoordiger. Op voorstel van ASV zal
Wageningen in de hoofdklasse uitkomen.

De Algemene Vergadering van 1 november 1946 geeft op initiatief van voorzitter J.J. Lehr
de aanzet tot wat uit zal groeien tot een jaarlijks toernooi. Een jaar later wordt gemeld dat
de OSBO en de KNSB toestemming hebben gegeven voor het eerste nationale
Capitulatietoernooi, te houden op 5 en 6 mei 1948.
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In het seizoen 1946-47 maakt men plannen voor het jeugdschaak, die in het jaar daarop hun
beslag krijgen. Onder leiding van  F.C. Haalebos, gepensioneerd directeur van het
Wagenings postkantoor en voor zijn komst naar Wageningen een sterke hoofdklassespeler,
wordt een jeugdschaakclub opgezet, die in korte tijd zeer succesvol is. Mensen als Wim
Andriessen, Dolf de Graaff en Rijk Timmer zijn hier hun schaakloopbaan begonnen. Helaas
bloedt de jeugdclub in de jaren zestig langzaam dood.

Op 18 juni 1948 is er een buitengewone ledenvergadering. In september zal een team uit
Wageningen in Beckenham (Engeland) een aantal wedstrijden spelen. Helaas is de kas leeg
vanwege het eerste Capitulatietoernooi en moeten de schakers alles zelf betalen. De reis
gaat niet door. Beckenham komt wel naar het tweede internationale Capitulatietoernooi.

Inmiddels is er ook een cluborgaan: Schaak. Hoofdredacteur in die eerste jaren is Viets. Het
is een maandelijks periodiek met voornamelijk korte berichten. Van grote gebeurtenissen
als het tweede Capitulatietoernooi wordt uitgebreid verslag gedaan. Het nummer van
mei/juni ’49 geeft een advies voor de naderende zomer:

EEN IEDER SCHAKE OOK ZOMERS DOOR, ANDERS GAAT UW ROUTINE TE
LOOR!

Nu moeten we een sprong maken in de tijd, want over de periode 1950-53 is geen materiaal
beschikbaar.

Het clubblad Schaak is inmiddels verdwenen. Daarvoor in de plaats komen de
Mededelingen, die een aantal keer per jaar verschijnen. De eerste Mededelingen die wij nog
in ons bezit hebben, no. 3 van 17 december 1953, begint met een in memoriam: F.C.
Haalebos, eerste-bordspeler en jeugdleider, is na kortstondige ziekte overleden. In het
‘volgende’ nummer, no. 8 van 30 september 1954, lezen we dat de plaats aan het eerste
bord is overgenomen door professor Samkalden, de latere burgemeester van Amsterdam.
Wageningen speelt die jaren in de OSBO-competitie. De eerste wedstrijd van het seizoen
1954-55 gaat tussen het eerste tiental en het tweede tiental, die beide in de 1e klasse D
uitkomen. In dit nummer worden W.F. Andriessen en W. Keijman als nieuw lid genoemd.
Andriessen is toegetreden tot de jeugdafdeling. Keijman is een sterke speler die spoedig in
de hoogste groep van de binnencompetitie speelt en voor het eerste team uitkomt.

Ook in deze jaren tobt men met de organisatie van de binnencompetitie. In de Algemene
Vergadering van 26 september 1955 besluit men tot een laddersysteem, maar een jaar later
wordt dit systeem alweer terzijde geschoven. In 1959-60 zal het laddersyteem opnieuw
terugkeren, maar dan met meer succes.

Met de jeugd gaat het in deze jaren goed. Enkelen spelen zelfs mee in de OSBO-competitie.
In Mededelingen no. 15 van 22 november 1954 staat een kort verslag van een wedstrijd van
het vierde tiental, die met 6-4 verloren gaat tegen Rhenen. Twee bordpunten zijn
reglementair, de jeugdleden Hartsuyker en Timmer halen de twee overige bordpunten
binnen. Het verslag besluit met “Bravo jongelui”.

In februari 1956 viert de schaakvereniging haar dertigjarig bestaan in “Ons Huis”. 1956 is
ook het jaar waarin bekend wordt dat een van de drie Europese zonetoernooien aan
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Nederland is toegewezen. Hotel “De Wageningse Berg” zal dit zonetoernooi een jaar later
huisvesten, voor schakend Wageningen een hoogtepunt.

Het seizoen 1955-’56 eindigt in majeur. Mededelingen no. 22 van 12 april 1956 brengt
hulde aan de kampioenen. Het eerste tiental is kampioen van de 1e klasse D geworden en
mag promotiewedstrijden spelen. Ook deze leveren succes op en promotie naar de
promotieklasse is een feit. Helaas degradeert het tweede tiental naar de 2e klasse.
Onverdiend wordt er geschreven, maar dat bestaat niet in schaken.
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Gesprek met Dick van Staalduine

Een druilerige avond, licht beschadigde deurposten door Daans rolstoel en een hartelijke
ontvangst, zo begon onze avond met de heer Van Staalduine. Na een kop koffie en wat
inleidend geklets startten we met het interview. Hoewel, interview is een zwaar woord voor
het gezellige gesprek dat zich ontspon en waar geen schrijfgerei en nauwelijks vragen aan
te pas kwamen.

Van Staalduine, Dick voor ons die avond, is geboren en getogen in de buurt van Maasland
en Maassluis. Deze naam wekte direct associaties op met Maarten ’t Hart, de schrijver, die
in Maasland gewoond heeft. Dat klopte, Dick had zelfs nog met Maartens moeder in de klas
gezeten. Veel van de omgeving, van de mensen en de plaatselijke levensstijl wordt ook in
de boeken van ’t Hart beschreven. Dick las echter niet, zoals wij eigenlijk verwachtten, in
één ruk al zijn boeken uit. Vaak zaten in de voor hem herkenbare situaties onjuistheden of
onwaarheden en hoewel Dick begreep dat dit te maken had met de auteursvrijheid, zonder
welke schrijvers niet kunnen leven, was het toch wel vervelend.

Nu we het over Maasland hadden, was het voor Dick het geschikte moment om een boek
van tafel te pakken dat de geschiedenis van Maasland behandelde. Het was geschreven door
zijn bloedeigen oom en vol trots liet hij ons in het boek portretten van zijn grootouders zien.
Toen we het boek verder wilden doorbladeren, legde Dick het weer weg met de woorden:
“De andere plaatjes bekijken we dadelijk wel, ik kom nu net goed op dreef.”

In de omgeving van Maasland ligt ook de oorsprong van de naam ‘Staalduine’, in ’s-
Gravenzande om precies te zijn. Het woord ‘staalduinen’, dat niet in de Dikke van Dale
staat, heeft waarschijnlijk iets te maken met de staken, die in de duinen stonden om
visnetten op te laten drogen. ‘Staal’ kon ook mesthoop betekenen, maar waarom die
mesthopen dan in de duinen lagen was Dick niet bekend. De tweede ‘n’, die we al jaren
missen in de naam van onze voorzitter, is ooit ergens tussen ’s-Gravenzande en Maasland
verloren gegaan.

Zo te horen was Dick zeer geïnteresseerd in historische feiten en gebeurtenissen. Maar die
interesse bleek zich te beperken tot de geschiedenis van zijn eigen geboorteplaats en naam.
De geschiedenis van Wageningen doet hem niet zoveel en heer Dirk IV uit het Westland
ligt hem dichter aan het hart dan ons aller Hertog van Gelre.

Het wonen in Wageningen is Dick de laatste tijd overigens best bevallen. In het Westland
heerste een vrij grote gemeenschapszin, terwijl Wageningen bestaat uit een aantal totaal
verschillende bevolkingsgroepen die weinig met elkaar geïntegreerd zijn. De sociale
vrijheid en de mooie omgeving vergoeden echter voldoende. Daarnaast heeft Dick zich
altijd zeer goed thuisgevoeld op zijn werk in Wageningen. Opgegroeid tussen de tuinders is
hij later zelf ook die richting ingeslagen en heeft van dichtbij de hele naoorlogse
vooruitgang in de tuinbouw meegemaakt. In Wageningen heeft Dick de laatste jaren te
maken gehad met de chemische bestrijdingsmiddelen, een gebied dat ook een sensationele
ontwikkeling achter de rug heeft. Met voldoening kijkt hij dan ook terug op het werk dat hij
tot nu toe gedaan heeft. Jaren geleden, toen de notaris van Maasland nog eens in het jaar
een potje kwam schaken met een oom van Dick, maakte Dick voor het eerst kennis met
schaken. De interesse voor het schaakspel was gauw gewekt en later werd hij ook lid van
een schaakclub. Net als bij ons in de Vredehorst werd een partijtje schaken in Maassluis
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meestal gevolgd door de nodige borrels. Mevrouw van Staalduine vertelde ons dat het een
keer zo erg was dat ze hem laat in de nacht moest ophalen. Ze was bang dat Dick misschien
in een vliet was gelopen. Bij het naderen van het clubgebouw hoorde ze echter uit de verte
Dicks stem al, boven alles uit. Tegenwoordig valt het wel mee met het thuiskomen, hoewel
er speciaal voor de donderdagavonden een groot bord ‘Tidimaja’ op de voorgevel is
gemonteerd; Dick wilde nog weleens bij het verkeerde huis in het sleutelgat morrelen.

In 1975 kreeg Dick voor het eerst een bestuursfunctie in de S.V. Wageningen. Hij kreeg de
rol van voorzitter toebedeeld. Een rol die hem uitstekend ligt, gezien de boeiende wijze
waarop hij altijd de vergaderingen leidt. Dick viel gelijk met zijn neus in de boter, want in
1976 bestond de schaakclub 50 jaar. Zijn eerste speech mocht hij dan ook houden in
aanwezigheid van grootheden als KNSB-voorzitter Wille en een Wageningse wethouder.
Vlak voor de speech raakte hij echter zijn tekst kwijt, zodat de speech uit het hoofd en met
de nodige improvisaties gebracht werd. Iets wat zo goed beviel, dat hij het nu nog steeds zo
doet.

Dick vindt de schaakclub erg gezellig, maar vindt het wel jammer dat de oudere schakers
het de laatste jaren laten afweten. Van de 80 leden is het merendeel student en dat is naar
zijn mening te veel. Dick wil tijdens zijn voorzitterschap proberen 100 leden te halen en de
20 nieuwe leden dan recruteren uit de groep van oudere schakers, die in een stad als
Wageningen zeker aanwezig moeten zijn.

Op een laatste vraag van ons, wat Dick er van vond dat de club behalve gezellig ook altijd
erg luidruchtig was, antwoordde zijn vrouw. Verontwaardigd vroeg ze waarom het dan
altijd zo stil moest zijn als hij thuis zat te schaken. Arme Dick, dat zal van nu af aan ook
wel verleden tijd zijn.

Daan van Baarsen en Pieter Clausing, 1980
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Hoofdstuk 4: Het Zonetoernooi van 1957

Van 26 oktober tot 27 november 1957 vindt in hotel “De Wageningse Berg” het sterkste
toernooi plaats dat Wageningen ooit heeft gekend, het Zonetoernooi in de cyclus voor het
WK van 1960. Nederland heeft toegezegd een van de Zonetoernooien te organiseren, maar
heeft moeite met het vinden van een geschikte locatie en de benodigde gelden. Totdat hotel
“De Wageningse Berg” zich als locatie aanbiedt en gratis verblijf voor spelers en officials
toezegt, op voorwaarde dat de KNSB het resterende financiële plaatje rond krijgt. De
schaakmecenas die hierachter zit, is de directeur van het hotel, de heer Borgman, die een
jaar later ook nog eens de zeskamp met wereldkampioen Botwinnik in huis haalt. In het
organisatiecomité voor het Zonetoernooi zitten voor Wageningen J.J. de Kramer als eerste
secretaris en J. Zandbergen als tweede secretaris. De burgemeester van Wageningen, Mr.
M. de Niet, is erevoorzitter. Tijdens het toernooi zijn H.N. Rengers en eerdergenoemde
Zandbergen reservewedstrijdleider.

De eerste opgave van het organisatiecomité is het binnenhalen van de ontbrekende
vijftienduizend gulden. Comitévoorzitter A. Hollander hierover: “Een moeilijke opgave? ’t
Lijkt mij toe van niet. Immers, een eenvoudig rekensommetje leert, dat dit ogenschijnlijk
grote bedrag neerkomt op iets meer dan ƒ1,- per aangesloten schaker.” (Tijdschrift van de
KNSB, 64e Jrg., No. 11-12, p. 198). Er volgt dan ook een dringende oproep om geld te
geven voor het toernooi. Maar tien weken na deze oproep (en slechts enkele weken voor het
begin van het toernooi) heeft men nog maar tien procent van het benodigde geld binnen.
Het toernooi is gehouden, dus moet het ontbrekende geld gevonden zijn. Daarbij zal een
PUZZLE VOOR WAGENINGEN geholpen hebben. De puzzel zelf hebben wij niet, het
was een losse bijlage bij het KNSB-tijdschrift. Maar de oplossingen geven aan dat het om
het invullen van ontbrekende woorden ging, waarbij men de keuze had tussen diverse
mogelijkheden. Een voorbeeld is: ‘Vele schakers volstaan er mee één partijtje te …’. Het
goede antwoord is ‘spelen’. Dit wordt als volgt uitgelegd: “Eén partijtje schuiven is een
tamelijk achteloze kortstondige bezigheid. Daarmee vult men geen (club)avond. Men
‘speelt’ werkelijk min of meer zijn tijd uit, zelfs als de kwaliteit geen overwegende rol
speelt. Bij vele schakers, zoals de tekst zegt, is dit het geval. Uw puzzle-redacteur vraagt
excuus voor deze openhartigheid.” (Tijdschrift van de KNSB, 65e Jrg., No. 5, p. 108).
Verder heeft de OSBO nog een oproep gedaan aan alle aangesloten verenigingen om een
vrijwillige bijdrage van 1 gulden per lid. Maar om als toeschouwer getuige te kunnen zijn
van het spektakel, moet men wel betalen: 1 gulden per dag, 10 gulden voor een passe-
partout. KNSB-leden krijgen op vertoon van het adresbandje van het Tijdschrift 25 procent
korting. De heer Withuis, perschef tijdens het toernooi, wist te melden dat het vragen van
entreegeld zeer ongebruikelijk was in die tijd (zoals daar ook nu minstens de wenkbrauwen
voor worden opgetrokken in Nederland, terwijl het in het buitenland heel gewoon is). De
conclusie dat de financiering toch niet helemaal is rondgekomen, ligt dan ook voor de hand.

De Bondsraad van de KNSB wordt voor deze ene keer in Wageningen gehouden, zodat ook
de hoge heren getuige kunnen zijn van de opening van het toernooi. De Nederlandse hoop
is natuurlijk op Donner gevestigd. Orbaan heeft slechts enkele dagen tevoren gehoord dat
hij mag invallen en is dus absoluut niet voorbereid. Ook hierover kon Withuis meer
vertellen. Het was al langer bekend dat er een invaller nodig was. Maar de KNSB had grote
moeite iemand te vinden, omdat alleen Donner van het schaken leefde en de rest van de
Nederlandse top gewoon een baan had. Nu was Orbaan schaakmedewerker van de NRC en
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moest toch naar het toernooi. Ook al had hij er eigenlijk geen zin in, toch liet hij zich
uiteindelijk overhalen om te spelen.

Tijdens het toernooi zullen ongetwijfeld vele leden steentjes hebben bijgedragen, al was het
maar het verzetten van stenen, o nee, stukken, op de demonstratieborden. Zeker is dat Wim
Andriessen, Dolf de Graaff en Rijk Timmer, die toen allemaal nog jeugdspelers waren, dat
hebben gedaan. Andriessen wist zich nog te herinneren dat hij tussen de demonstratiezetten
door op een klein bordje met De Graaff zat te schaken. En dat er schande van werd
gesproken dat Donner zich in een fladderende, rafelige regenjas vertoonde. Ook herinnerde
hij zich nog de vluggertjes tussen Donner en Prins in de perskamer. Ze waren toen nog
vrienden en er vlogen niet alleen stukken in het rond maar ook de nodige kwinkslagen.

Zoals bekend, werd het toernooi overtuigend gewonnen door Szabó, die op dat moment
derde op de wereldranglijst stond. Donner deelde uiteindelijk de derde plaats met Larsen,
doordat hijzelf in de laatste ronde wist te winnen en Larsen niet verder kwam dan een
benauwde remise. Deze laatste partij wordt hieronder getoond. Voor het commentaar is
gebruik gemaakt van het artikel “THEORETISCHE BESCHOUWINGEN –
AANGENOMEN SLAVISCH: DE OPENINGSSENSATIE VAN WAGENINGEN”
(Tijdschrift van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond; 65e Jrg., No.7, p. 136) en van het
commentaar in het toernooiboek (Das Zonenturnier Wageningen 1957 – Hans
Bouwmeester, p. 186-189; dit boek is enkel in een Duitse vertaling van Diemer
gepubliceerd; voor de (vrije en ingekorte) terugvertaling is Erwin Oorebeek
verantwoordelijk). Hou bij het naspelen vooral ook in gedachten dat op het moment dat
Teschner zijn mindere 37ste zet en de fatale 40ste zet uitvoerde, Donner ongetwijfeld al
gewonnen had en zijn lot zich voor zijn eigen ogen zag voltrekken.

Larsen – Teschner
Wageningen 1957

(Bouwmeester) De opwindendste partij van het hele toernooi. Het is vreemd dat Larsen,
voor wie toch alles op het spel staat, zich op de verwikkelingen inlaat, terwijl hij ook voor
rustiger vaarwater kan kiezen. Na talloze complicaties, waarin beide spelers zich ware
virtuozen tonen, kan de Deen toch niet verhinderen dat hij aan het kortste eind trekt en een
stuk voor twee pionnen verliest. Maar als een verwonde leeuw vecht Larsen terug en
ondanks vele verbeten pogingen lukt het Teschner niet de beslissing af te dwingen.
Uiteindelijk laat de Duitser drie keer dezelfde stelling toe. Maar de vraag of zwart in de
slotstelling gewonnen stond, is zelfs na urenlange analyse niet te beantwoorden.

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pf3 Pf6 4.Pc3 dxc4 5.a4 Lf5 6.Ph4 (KNSB) Een slechts zelden
gespeelde uitval, omdat het paard na zwarts volgende zet geëxponeerd staat. 6... Lf5-c8!
(KNSB) Deze uitdagende terugtocht is een aanbeveling van Bogoljubov en wel naar
aanleiding van de partij Aljechin – Stolz, Bled 1931, welke als volgt verliep: 6... e6 7.Pxf5
exf5 8.e3 Pbd7 9.Lxc4 Pb6 10.Lb3 Ld6 11.Df3 Dd7 12.h3, en met een later g4 opende wit
de stelling ten voordele van zijn beide lopers. De pointe van 6... Lc8 is nu, dat zwart na 7.e3
met 7... e5 kan voortzetten. In de 15e partij van de eerste match Euwe – Aljechin volgde
[Euwe had zwart]: 8.dxe5 (?, Bouwmeester: 8.Lxc4 exd4 9.exd4 met goed spel voor wit)
8... Dxd1+ 9.Pxd1 Lb4+ 10.Ld2 Lxd2+ 11.Kxd2 Pe4+ 12.Ke1 Le6 met voordeel voor
zwart. Het was niettemin Aljechin, die het denkbeeld opperde dat wit zou kunnen
voortzetten met: 7.e4 e5 8.Lxc4 (Bouwmeester) Dit lijkt toch wel iets te gewaagd. Wit had
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8.dxe5 moeten proberen, en na 8... Dxd1+ 9.Kxd1 Pg4 10.Ke1 Pxe5 11.f4 ontstaat een
gelijke stelling) 8... exd4 9.e5!? (Bouwmeester) Dit is nu wel gedwongen. Deze partij
bewijst eens te meer dat men dit soort varianten niet zonder grondige voorbereiding mag
spelen. (KNSB) Het idee is duidelijk; na 9... dxc3 volgt 10.Lxf7+ met damewinst. Het was
dit idee dat de grondslag legde voor een variant, waarmee Aljechin voor de dag kwam in de
6e partij van de tweede match tegen Euwe (1937), welke als volgt begon: 1.d4 d5 2.c4 c6
3.Pc3 dxc4 4.e4 e5 5.Lxc4 exd4 6.Pf3 en nu waagde zwart zich niet aan de diabolische
verwikkelingen welke na 6... dxc3 7.Lxf7+ Ke7 8.Db3 hadden kunnen ontstaan. Latere
analyses leerden evenwel dat de variant voor wit incorrect is wegens de lang niet voor de
hand liggende maar venijnige zet 8... cxb2 en nu is er na 9.Lxb2 Db6! van de witte aanval
niet veel meer over (10.Lxg8 Txg8). Merkwaardig is nu dat ook nú dit zetje de clou van
zwarts verdediging gaat vormen. 9... dxc3! (Bouwmeester) Een volledig correct dameoffer.
10.Lxf7+ Kxf7 11.Dxd8 cxb2 (KNSB) Zwarts tegengif. Plotseling wordt wit
geconfronteerd met de dubbele dreiging dameverlies (12... Lb4+) of damehalen (12...
bxa1D). 12.Dc7+ (KNSB) Hierbij zij opgemerkt dat op 12.e6+ niet 12... Lxe6 zou zijn
gevolgd wegens 13.Dc7+ en Lxb2, maar 12... Kxe6 13.Dxc8+ Pbd7 en wint.
(Bouwmeester) Dit tussenschaakje lijkt alle gevaren te bedwingen, maar er volgt een
enorme verrassing. 12... Ke6!! (zie diagram) (KNSB) Ook nu betekent deze wel wat
ongewone zet de reddende pointe. Er dreigt nu na 13.Lxb2 damevangst door 13... Pa6
14.Da5 Lb4+ enz. of 14.Dxc8+ Txc8 15.exf6 gxf6 eveneens met winnend voordeel voor
zwart. (Bouwmeester) De schitterende pointe van het zwarte tegenspel. … Later werd
duidelijk dat reeds in 1940 Dr. Aitken in het Britse ‘Chess Magazine’ een uitvoerig artikel
over deze variant had geschreven.  Haberditz [een  bekende Weense schaakpublicist en
theoreticus] was hier vele jaren later op doorgegaan en had zijn analyses aan Teschner
toegestuurd! Larsen had dus niet bepaald geluk met zijn openingskeuze. …

13.Dxc8+ Pbd7 (KNSB) Dwingt wit de ingeslagen weg verder te bewandelen. 14.Dxb7
(KNSB) Er is niet beter. (Bouwmeester) !; De enige kans op tegenspel. 14... bxa1D
15.Dxc6+ (Bouwmeester) Dekt met tempowinst loper c1. 15... Kf7 16.e6+ Kg8 17.0-0
(Bouwmeester) !; Op deze stelling heeft wit aangestuurd. Hij heeft weliswaar een paard en
een toren minder, maar Ta8 en Pd7 staan aangevallen en de zwarte koningsvleugel kan niet
bevrijd worden. 17... De5! (KNSB) In zijn analyses was Haberditz hier verder gegaan met
17... Pb6, maar dan is alle gif nog niet uit de witte aanval: 18.e7 Lxe7 19.De6+ Kf8 20.Pf5
Te8 21.Ph6! en wit wint nog. 18.Dxa8 Dxe6 19.Dxa7 (Bouwmeester) Larsen heeft er nog
het beste van weten te maken. Maar objectief gezien moet zijn stelling als verloren worden
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beoordeeld. Juist daarom is het bijzonder interessant om te zien, hoe de Deense
grootmeester steeds weer zijn tegenstander voor nieuwe problemen weet te stellen. 19...
Dd5 Met winnend voordeel voor zwart (KNSB: dat zich dankzij het listige spel van de
witspeler niet liet realiseren) (Bouwmeester) Volgens velen had zwart hier met 19... Lc5
20.Da8+ De8 zijn overwicht beter kunnen realiseren. Maar onzes inziens is deze waarheid
gemakkelijker te verkondigen dan te bewijzen. Dit soort beweringen kan men in het
vervolg nog wel vaker maken. (Het overige commentaar is steeds van Bouwmeester)
20.Dc7 Kf7 21.Pf3 Ld6 22.Dc2 h6 Verhindert voor altijd Pg5, maar verzwakt tegelijkertijd
veld g6. Op 22... Te8 volgt 23.Td1 Tc8 24.De2 en 25.Pg5+. 23.Ph4 De4 24.Da2+ Ke7
Nolens volens moet de koning naar het centrum; dit stoort het vrije manoeuvreren van de
zwarte stukken. 25.Pf3 Pe5 26.Pxe5 Dxe5 Eindelijk een dreiging. 27.g3 Dd5 Of 27... Ta8
28.Lf4 De6 29.Db1! met tegenspel. 28.Dc2 Kf7 29.Td1 Tc8! Men kan zwart werkelijk niet
verwijten dat hij zijn kansen niet heeft waargenomen. Alle zwarte stukken zijn nu
ontwikkeld. 30.De2 De6 31.Df3 Tc2 Dreigt met 32... Lc5 tot een aanval te komen. 32.Le3
Ta2 33.Db7+ Le7 Niet 33... Kg8 vanwege 34.Dc6 (34.Txd6? Ta1+!) 34... Pe8 35.Td4 enz.
34.Lc5 Dekt a4 indirect (34... Txa4 35.Lxe7 Dxe7 36.Db3+). 34... Te2 35.a5 Dc4 Maar
vooral niet 35... Te1+ 36.Txe1 Dxe1+ 37.Kg2 De4+? 38.Dxe4 Pxe4 39.Lxe7 Kxe7 40.a6
en wit wint. 36.Le3 Da4 37.Td4 Dxa5?! Hier had zwart 37... Te1+ in moeten lassen.
38.Db3+ Ke8 39.Db8+ Kf7 40.Db3+ (zie diagram)

40... Ke8? De laatste zet voor de tijdcontrole, die geforceerd tot remise leidt, omdat zwart
nu niet meer kan verhinderen dat drie keer dezelfde stelling ontstaat. De enige mogelijkheid
om nog op winst te spelen was 40... Kf8 41.Db8+ Pe8 42.Tf4+ Lf6 en nu kan 43.Te4 niet
vanwege 43... De1+ 44.Kg2 Txf2+!  en wint. Maar of zwart ook na 42.Dc8 (ipv 42.Tf4+)
kan winnen, is een andere zaak. Geen van de aanwezige meesters en grootmeesters heeft dit
aan kunnen tonen. Zwart heeft in ieder geval uitstekende kansen. Indien de zwarte toren al
op e1 stond (dmv 37... Te1+), dan was ook 40... Kg6 een goede mogelijkheid geweest.
41.Db8+ Kf7 Zwart heeft geen keus, want op 41... Ld8 volgt 42.Txd8+ Dxd8 43.Db5+.
Hier eiste Larsen remise op door aan te kondigen dat hij 42.Db3+ ging spelen. Een
dramatisch einde van een opwindende partij.
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Hiermee kwam de volledige eindstand van het toernooi er als volgt uit te zien:

1. Szabó (IGM) 13,5 10/11. Niephaus 7,5
2. Olafsson (IM) 13 Trojanescu (IM) 7,5
3/4. Donner (IM) 12,5 12/13. Alster 7

Larsen (IGM) 12,5 Kolarov (IM) 7
5. Uhlmann (IM) 12 14. Dückstein (IM) 6,5
6/7. Stahlberg (IGM) 11 15. Clarke 5,5

Trifunovic (IGM) 11 16/17. Hänninen 3,5
8. Teschner (IM) 9 Orbaan 3,5
9. Ivkov (IGM) 8 18. Lindblom 2,5

Omdat algemeen erkend werd dat het Zonetoernooi van Wageningen verreweg het sterkste
was van de drie Europese zonetoernooien, werd aan de FIDE het verzoek gedaan om in
plaats van drie spelers vier spelers door te laten gaan. Maar de FIDE ging hiermee niet
akkoord en een tweekamp over vier partijen moest de beslissing brengen of Larsen of
Donner doorging. Aangezien Donner op SB-punten vierde was geëindigd, moest hij de
match winnen. In april 1958 vond deze tweekamp in Den Haag plaats en Larsen won de
match overtuigend met 3-1. Daarbij moet echter wel worden aangetekend dat Donner
enkele keren meer risico nam en moest nemen dan verantwoord was.

In een nabeschouwing op het Zonetoernooi lezen we het volgende (Tijdschrift van de
Koninklijke Nederlandse Schaakbond, 65e Jrg., No. 5, p.91-95): “Opnieuw heeft Nederland
een zeer belangrijk schaaktoernooi binnen zijn grenzen gehad, en wederom mogen wij
zonder noemenswaard chauvinisme vaststellen, dat de Nederlandse schaakgemeenschap
zijn uitstekende naam met betrekking tot het organiseren van schaaktoernooien van
internationaal gehalte eer heeft aangedaan. [En nu komt het…] Jammer, dat de
schaakliefhebbers slechts in zo beperkte mate het spel van nabij hebben kunnen volgen.
Deze opmerking behelst geen kritiek. Zij constateert slechts een feit. Niemand beter dan wij
weet dat het van meet af aan de bedoeling is geweest dit toernooi in een onzer grote centra
te houden. Niemand beter weet hoe deze schone voornemens tenslotte door
omstandigheden buiten de schaakgemeenschap gelegen moesten worden opgegeven.
Niemand beter weet hoeveel dank wij aan de directie van Hotel “De Wageningsche Berg”
verschuldigd zijn, omdat zij in eerste aanleg mogelijk maakte dit toernooi te Wageningen te
doen houden. Maar dit neemt niet weg, dat het bijwonen van dit toernooi zeer moeilijk was
voor degenen die overdag hun dagelijkse werk moeten verrichten en hun toernooibezoekjes
dus buiten de normale arbeidsuren moeten houden. De reis naar Wageningen is nu eenmaal
nogal langdurig voor mensen die in de grote stad wonen en … haast hebben.”
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De Schakel op bezoek bij mevrouw Tan

In de loop der jaren is de Wageningse schaakclub veel illustere Nederlanders en
Wageningers rijk geweest. Velen van hen mochten het genoegen beleven om lang lid te zijn
van die schaakclub aan de Rijn, anderen hielden het na een kort verblijf reeds voor gezien.
Tot de zeer oude getrouwen en wel zeer illustere schaaksters behoort mevrouw Tan, die al
meer dan 20 jaar paniek en verderf zaait in de onderste schaakregionen. Voorlopig is
mevrouw Tan nog niet van plan er mee te stoppen, maar toch zag de Schakel aanleiding om
een boekje open te doen en haar een bezoek te brengen. Een exclusief verhaal vanuit de
Gruttoweide.

Op een maandagavond werden we ontvangen door mevrouw Tan. Koffie en gebakken
rijstballetjes stonden klaar en alvorens we het gesprek begonnen werden we uitgenodigd het
huis en de tuin maar eens goed te bekijken, want, zo vertelde mevrouw Tan vrolijk, “ze had
niets te verbergen.” Het huis was een royale woning aan de Gruttoweide, waar zij het al 12
jaar tot volle tevredenheid bleek uit te houden. Maar haar huisvesting is niet altijd zo riant
geweest. Zeker niet in haar eerste Nederlandse arbeidsjaren, toen zij als analiste van het
IPO regelmatig van kamer moest verwisselen, omdat de toenmalige hospita ofwel
gezinsuitbreiding kreeg, ofwel ging verhuizen, of gewoon genoeg had van mevrouw Tan.
Dit pleegde zo vaak voor te komen dat mevrouw Tan het op den duur niet meer de moeite
waard vond om al haar spulletjes uit de koffer te halen. Slechts het hoogst noodzakelijke
kreeg een vast plaatsje in de nieuwe behuizing en voor de rest bleef ze hopen en bidden op
de goedertierenheid van de gemeentehuisvesting.

Eenmaal aan de praat geraakt was mevrouw Tan niet meer te houden en rolden we van het
ene onderwerp in het andere.

Mevrouw Tan kwam in 1946 naar Nederland om een opleiding te volgen, zeer ten
ongerieve van haar familie die al jarenlang in Indonesië woonde. Het was zeer
ongebruikelijk dat zij als vrouw zoveel initiatief nam en van de gebaande paden afweek.
Haar moeder had reeds een aantrekkelijk manspersoon op het oog, maar mevrouw Tans
reactie was slechts dat haar moeder daar zelf maar mee moest trouwen als hij dan zo
aantrekkelijk was. Eenmaal in Nederland aangekomen volgde zij de middelbare
landbouwhuishoudkundige opleiding Rollenkate in Deventer, waarna zij in 1951 als
analiste in dienst trad van het IPO. Daar werkt zij nu dus nog steeds.

Ondanks een grote verzameling schaakboeken, die erg divers is en meer gevolg van een
kooplustige geest dan van enige voorkeur voor openingen of schrijvers, moet mevrouw Tan
bekennen dat haar de tijd ontbreekt om veel werk van dit kostbare studiemateriaal te
maken. Zij rekent er echter op dat wat dat betreft verre horizonten voor haar zullen
opengaan wanneer zij straks haar pensioen zal krijgen, want haar schaakwoede is nog volop
aanwezig. We kunnen ons dan ook niet aan de indruk onttrekken dat we dan in de jaren ’80
best eens de periode Tan kunnen ingaan, zoals we onlangs de periode Van Berkel hebben
afgesloten. Op het ogenblik is schaken voor haar een prima ontspanning en vindt zij de
sfeer op de club uitstekend. Verliezen vindt zij niet erg, maar winnen wel een stuk
aantrekkelijker. Met plezier herinnert ze zich haar meest recente overwinning op de heer
Engelsman, die echter toch goed aanspreekbaar bleef en met wie ze nog erg gezellig heeft
nagepraat.
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Sinds jaar en dag was mevrouw Tan het enige vrouwelijke lid te midden van de grijze,
norse, bolknakrokende mannen. De laatste drie jaar is daar enige verandering in gekomen
en breidt het aantal vrouwelijke leden zich ieder jaar uit. Mevrouw Tan herinnert zich nog
van vele jaren geleden dat op de klub ook een mej. Platenkamp speelde, die naderhand is
uitgeweken naar Caïssa, de andere Wageningse Schaakclub. Van enig vrouwelijk
lidmaatschap is verder geen sprake geweest, aldus mevrouw Tan.

Nadat we tot slot van de avond een aantal bijzonder vrolijke, kleurrijke tekeningen te zien
kregen, die mevrouw Tan op een tekencursus had gemaakt, vroegen we haar nog wie ze
favoriet achtte voor het schaakwereldkampioenschap. Haar voorkeur ging duidelijk uit naar
Hübner, omdat dat eindelijk eens een onderbreking zou zijn van de Oostblok-hegemonie,
omdat Karpov lang genoeg wereldkampioen is geweest en omdat ze Kortsjnoi maar een
rare pias vond. Nou, daar kan ’ie het mee doen.

Daan van Baarsen en Pieter Clausing, 1980
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Hoofdstuk 5: Vloed en eb
(1957-1970)

Halverwege de jaren vijftig krijgt het schaken in Wageningen onder aanvoering van de heer
De Kramer een stimulans. De banden met andere schaakclubs in de regio worden
aangetrokken, het Bevrijdingstoernooi blijkt een jaarlijks terugkerend fenomeen. Er zijn
trainingen, lezingen en simultaanseances (vaak in samenwerking met
studentenverenigingen). Zo spelen Euwe, Larsen en Ivkov tegen veel clubleden in
Wageningen.
De Mededelingen verschijnen onregelmatig. Zoals de naam doet vermoeden, is het in het
begin vooral een blad vol met mededelingen. Later publiceert men ook partijen en
beschouwingen.

WSDV zet Wageningen internationaal op de schaakkalender. Zo levert men in 1957 een
belangrijke bijdrage aan de organisatie van het Zonetoernooi op de Wageningse Berg en is
er in 1958 een zeskamp met Botwinnik, Flohr, van Scheltinga, Donner, Bouwmeester en
Roessel. Naar verwachting wint Botwinnik de zeskamp, Donner en Flohr delen de tweede
plaats. De zeskamp is onderdeel van een ‘ware schaakorkaan’ die van 26 oktober tot en met
16 november over Nederland heeft gewoed. Door het hele land zijn er simultaans, waar het
bedrijfsleven voor moet betalen, met steeds Botwinnik of Flohr als hoofdrolspeler. Maar
Botwinnik vindt het programma veel te vol en snijdt in het aantal simultaans. Om niet met
een financieel gat te blijven zitten, wordt daarop zijn tarief verhoogd naar 350 gulden per
simultaan, een enorm bedrag voor die tijd. Desondanks is de belangstelling zeer groot. De
wereldkampioen geeft in totaal 11 seances, speelt 285 partijen en behaalt een score van
88,8%. Van al deze activiteiten doet het bondsblad uitgebreid verslag (Tijdschrift van de
Koninklijke Nederlandse Schaakbond, 66e Jrg., nr. 4, p.78-80).

“De organisatie van het geheel was voortreffelijk, maar naar onze smaak ietwat
bombastisch opgezet. De woorden ‘Soapopera’ en ‘Schaakkermis’ [...] hebben ons de
laatste weken menigmaal in dit verband door het hoofd gespookt. Het was bijvoorbeeld
ongetwijfeld hoogst origineel de opening van de zeskamp in te leiden door het optreden en
paraderen van het Harmonie-orkest van de Scheepjeswol-fabrieken. Maar of zulk een ‘zeer
wel- en hardluidende serenade’ [...] ook goed harmonieert met een schaaktoernooi is een
vraag waarop ik het antwoord moge schuldig blijven.”
De Scheepjeswol-fabrieken uit Veenendaal waren een van de hoofdsponsors van het hele
evenement.

Het Zonetoernooi en de zeskamp hebben een positieve invloed op de schaakafdeling van
WSDV: het ledental groeit naar 72 leden in 1958; het eerste team promoveert twee keer en
speelt vanaf 1960 2e Klasse KNSB.
De jeugdafdeling, onder leiding van de heer Viets, loopt parallel met de seniorenafdeling.
Ook hier zien we een groei van het aantal leden en verbeterde schaakprestaties door
trainingen, toernooien en competities.

Het gaat goed met het schaken in Wageningen, maar onder de oppervlakte borrelt het. De
binnencompetitie is een vast punt op de jaarvergadering. Vele leden zijn ontevreden, maar
niemand kan een beter systeem bedenken. Er is in tienkampen gespeeld, men heeft een
laddercompetitie gehad, interne ratings zijn berekend, elk jaar verandert er wel wat.
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Daarnaast is er veel onduidelijkheid over de teamindeling. Dit alles blijkt uit de notulen van
de jaarvergadering van 5 september 1958:

“Bij de bespreking van de binnencompetitie begint de vergadering een ietwat levendiger
aspect te krijgen. Allereerst merkt de heer Zandbergen [de competitieleider] op, dat het
juiste systeem nog steeds niet is gevonden. We zullen het komende jaar toch weer op
ongeveer dezelfde weg voortgaan, alleen de eerste ronde zal een afwijking vertonen.
Hierbij zullen nl. zodanige groepen geformeerd worden dat spelers van enigszins
uiteenlopende sterkte tegenover elkaar zullen komen.
De heer H.J.Timmer blijkt helemaal niet tevreden. Hij vindt dat alles maar eens een keer
door elkaar moet, men ontmoet vrijwel ieder jaar slechts een klein aantal van steeds
dezelfde spelers. De heer Visser merkt op  dat we veel vaker moeten spelen, net als Ede b.v.
waar iedere week gespeeld wordt. Ook de heer Viets wil zulks en het liefst met een
laddersysteem.
De voorzitter [J.J. de Kramer] merkt op dat onze ervaringen met een ladder op dit moment
nog zodanig zijn dat het beter is, eerst nog eens op de oude voet door te gaan. Misschien is
het mogelijk om naast de normale competitie ook nog groepen te formeren van spelers van
zeer uiteenlopende sterkte en wel speciaal voor de meest enthousiaste spelers, die door
trouwe opkomst best enkele extra wedstrijden kunnen spelen.
Vervolgens ontspint zich een levendige discussie over de vraag, in hoeverre de
wedstrijdleiding de opstellingen van de tientallen moet laten afhangen van de resultaten van
de binnencompetitie. De heer Zandbergen houdt met klem vol, dat in de opstellingen in
principe niet te grote wijzigingen dienen te worden aangebracht. Men moet het zo zien, dat
die tientallen de opstelling weergeven die opgemaakt is volgens de ervaring van vele jaren.
Het komt niet vaak voor dat spelers sterk voor- of achteruitgaan. Iets mindere resultaten in
een seizoen in de binnencompetitie duiden meestal niet op achteruitgang, maar kunnen door
allerlei factoren tot stand zijn gekomen. Men kan hiermee wel enigszins rekening houden,
maar moet de sprongen in de opstelling niet te groot laten zijn. De heer Schneiders,
waarschijnlijk mede geïnspireerd door het feit dat hij waarschijnlijk als opvolger van de
heer Zandbergen als wedstrijdleider zal optreden, keert zich tegen de bovengeschetste,
volgens hem foutieve denkwijze. Hij vindt dat een binnencompetitie volkomen bepalend
moet zijn voor de plaatsing in de tientallen. Al zou dit misschien soms ook niet helemaal
volgens de juiste krachtsverhoudingen zijn. Wordt dit systeem aangehouden, dan zal men
misschien ook wat beter zijn best doen om de binnencompetitie geheel af te spelen en
zullen we niet meer geconfronteerd worden met het onaangename verschijnsel, dat na 1
januari een sterke teruggang in de opkomst bij de binnencompetitie valt te constateren. Hij
wil daarom dan ook eigenlijk niet gaarne het systeem van de binnencompetitie aanhouden
zoals dat nu door de heer Zandbergen is voorgesteld. Dit systeem leidt niet in korte tijd naar
het doel nl. een juist inzicht in de krachtsverhoudingen tussen alle spelers. Hij zou liever
groepen van 10 (die ongeveer de tientallen zijn) zien met aan het einde promotie- en
degradatiewedstrijden.
Nadat de heer Zandbergen nogmaals zijn ideeën heeft verdedigd en er nog op wijst dat de
prestaties van een speler in binnen- en buitencompetitie soms uiteenlopend zijn, waarvoor
hij bovendien oorzaken weet aan te geven, vraagt de voorzitter aan de heer Nienhuis hoe hij
deze zaken ziet. Het antwoord van de heer Nienhuis laat aan kortheid en duidelijkheid niets
te wensen over: hij heeft nog nooit gehoord van het Zandbergen-idee. Ook Visser vindt dat
de binnencompetitie maar bepalend moet zijn. Dat is in Ede ook zo. Wel krijgt men
daardoor soms rare dingen te zien doordat een volkomen outsider, misschien door een
zekere dosis geluk, plotseling als 1e-bordspeler gaat optreden, maar als men van tevoren
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weet hoe het zal gaan, dan legt men zich er ook gemakkelijk bij neer. En dan moeten de
werkelijk sterken het volgend seizoen maar bewijzen waar ze thuis horen.
Ook Schram schaart zich achter Schneiders en geeft nog het argument dat de resultaten in
de buitencompetitie, die Zandbergen hoger aanslaat voor de plaatsing in de tientallen, vaak
beïnvloed zijn door factoren die ook niet rechtstreeks door speelsterkte worden bepaald. Hij
noemt  het accepteren van remise in bepaalde gevallen en het feit dat sommige partijen door
arbitrage worden beslist.
Uit het verdere verloop van de discussie blijkt vervolgens, dat Zandbergen de resultaten van
de buitencompetitie met de resultaten van de binnencompetitie wil corrigeren en Schneiders
alleen de resultaten van de binnencompetitie wil laten tellen en niet die van de
buitencompetitie. ‘Het is niet onmogelijk dat het uiteindelijke resultaat bij beide heren toch
nog hetzelfde is’, concludeert ten slotte de voorzitter, waarop hij vraagt of toch de tientallen
niet beter zo kunnen worden gehandhaafd als door Zandbergen is voorgesteld. Als het op
stemmen aankomt, blijkt dat het voorstel van de heer Zandbergen met 12 tegen 10 wordt
aangenomen.
Bij de rondvraag stelt de heer Mulder de vraag of het mogelijk is dat bij een volgende
vergadering niet zoveel gezwamd zal worden. Hierop antwoordt de voorzitter dat we
gelukkig 1x per jaar vergaderen. Op deze vergadering worden echter vele punten, de
vereniging betreffende, besproken. Dat hier soms veel tijd in gaat zitten, is misschien voor
sommigen niet prettig, maar onvermijdelijk, waarop de voorzitter de vergadering sluit.”

De conclusie dat er niet veel veranderd is rond binnencompetitie en teamindeling, mag
iedere lezer voor zichzelf trekken.

De jaren zestig is een rustige periode in het Wageningse schaakleven. Begin jaren zestig
zakt het ledental naar een kleine 50 senioren en 3 junioren, maar aan cijfers verandert er
verder weinig gedurende deze tien jaar. De contributie stijgt weliswaar van 15 naar 30
gulden, maar dat geldt in die tijd voor veel prijzen in Nederland.
Door de verminderde service van de Junushoff en de prijsstijgingen van de zaalhuur besluit
men in januari 1962 om deze mooie schaakzaal vaarwel te zeggen en naar de kantine van
het Scheikundecomplex op de Dreyen te gaan. Een aantal leden betreuren dit, maar de
verhuizing wordt wel geaccepteerd. Als in oktober 1962 de clubavond verandert van de
vrijdag- in de donderdagavond, wordt de binnencompetitie beter bezocht. De schaaksterkte
van Wageningen is vrij stabiel, er wordt acht van de tien jaar in de 2e Klasse KNSB
gespeeld. Dit niveau wordt ruim 30 jaar later geëvenaard, maar het langdurige verblijf op
landelijk niveau in de jaren zestig kan uniek genoemd worden in de regio de Gelderse
Vallei. Cracks als Nienhuis en Andriessen zijn verantwoordelijk voor een hoog
schaakniveau. De heer Beemster is hoofdredacteur van de Mededelingen en zorgt ervoor
dat ze onder zijn leiding frequenter verschijnen en meer informatie bevatten. Een voorbeeld
van dit laatste is de door Andriessen geschreven rubriek Theorie en Praktijk. In deze
rubriek worden partijen geanalyseerd en theorielessen gegeven. Om een idee te geven van
het schaken in deze tijd volgt hier een partij van de heer P. Timmer met commentaar van
Andriessen.

P. Timmer (WSDV) – Drs. van Gelder (SMB)
SMB – WSDV, 1964
1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Ld3 g6 4.h3 Lg7 5.Pf3 c5 6.c3 Pc6 7.0–0 cxd4 8.cxd4 0–0 9.Pc3 a6
10.a3 b5 11.Le3 Lb7 12.Tc1 Wit heeft zich rustig opgesteld, meestal de garantie voor een
licht, maar langdurig initiatief. 12... Tc8 13.b4 Pd7 14.De2 e6 15.Tc2 Db6 Om op 16.d5
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Pd4 te laten volgen. 16.e5! dxe5 17.dxe5 Dc7 18.Pe4 Offert een pion, die zwart beslist niet
had mogen nemen. 18... Pdxe5 19.Pxe5 Lxe5 20.Pc5 Lg7 21.Tfc1 Tfd8 22.Pxb7 Dxb7
23.Le4 Nu moet zwart de kwaliteit geven, want 23... Td6 haalt niets uit wegens 24.Df3.

23... Td5 24.Lxd5 exd5 25.Lf4 Dd7 26.Dd2 Pe7 27.Txc8+ Pxc8 28.Tc5 Met 28.Tc7 Df5
29.De3 Pb6 30.De8+ Lf8 31.Lh6 had wit het direct kunnen uitmaken. 28... Pb6 29.Tc7 Df5
30.De3 h5 31.De8+ Kh7 32.Txf7 Db1+ 33.Kh2 Pc4 34.De7 Db2 35.Lg5 De5+
Gedwongen, want er dreigde Lf6. 36.Dxe5 Pxe5 37.Ta7 Wint nog een pion, waarmede de
zaak wel bekeken is. 37... Kg8 38.Txa6 d4 39.a4 bxa4 40.Txa4 d3 41.b5 Pd7 42.Ta8+
Kf7 43.h4 Lc3 44.Ta2 Ke6 45.Kg1 Kd5 46.Kf1 Kc4 47.Ld2 Kb3 48.Ta7 Lxd2 49.Txd7
Kc2 50.b6  1-0

Het Wageningse schaakleven vindt natuurlijk niet alleen achter het bord plaats. Het sociale
leven van de vereniging is zeker zo belangrijk. Groot is dan ook de schok als de heer
Keijman in mei 1965 door een auto-ongeluk om het leven komt. Zijn naam is heden ten
dage onlosmakelijk verbonden met de Keijman-beker voor de beste prestatie in de
buitencompetitie. De beker is aangeboden door mevrouw Keijman, die hierbij de volgende
woorden schreef.

Rhenen, 7 September 1966

Aan het Bestuur en de leden van de Wageningse Schaakvereniging

Mijne Heren,

Vanavond zal Uw voorzitter U op de jaarvergadering de “Keijman”-
wisselbeker tonen.
Ik bied Uw vereniging deze beker aan met de gedachte aan mijn
man, die als lid van het eerste tiental zo veel vreugde uit het
schaakspel heeft geput en er met hart en ziel in opging.
Wim Keijman was een man van nadenken, nam geen overijlde
beslissingen en WSDV vulde een goed deel van zijn vrije tijd.
Ik hoop dat het ook zo zal zijn met degenen, die nu nog mogen
strijden om deze kleine trofee.
Dank aan allen, die zijn vrienden aan het bord zijn geweest!
De schaakvereniging wens ik een succesvolle toekomst.
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In 1966 wordt de naam ‘Wageningse Schaak- en DamVereniging’ veranderd in
‘Schaakvereniging Wageningen’. Het idee hierachter is om het schaken een grotere
uitstraling te geven. Het ledental is rond de vijftig en dat baart het bestuur zorgen. Voor een
werkelijke promotie van het schaken mist men echter node de impuls die een kleine tien
jaar eerder uitging van het Zonetoernooi en de zeskamp.

In 1969 treedt de heer De Kramer na een succesvolle 16-jarige termijn af als voorzitter.
Zijn opvolger, de heer Bijsterbosch, ziet zich voor de taak gesteld een nieuw vuur in de
vereniging te doen ontbranden. Want de erfenis van de jaren vijftig, het aantal spelers en
het niveau waarop zij spelen, raakt uitgewerkt: wanneer er slechts enkele leden wegvallen,
heeft dit grote invloed op de club. Het enige dat de vereniging organiseert, is het, overigens
succesvolle, Bevrijdingstoernooi. De Mededelingen, toch het orgaan om de club te
informeren, verschijnen alleen regelmatig als er een fanatieke hoofdredacteur is. Tot slot is
de jeugdafdeling ongeveer 3 leden groot.
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Wim Andriessen, een schaakleven

Op vrijdagochtend 17 november 2000 vertrekken Hein Stallinga en Erwin Oorebeek met de
bus en trein richting Alkmaar. Er wacht om 2 uur een afspraak op het kantoor van New In
Chess voor een interview met Andriessen. Een week eerder heeft Erwin het NIC-nummer
gedraaid en naar de heer Andriessen gevraagd. “Waar gaat het om?” “We willen graag een
interview met hem houden, aangezien Wageningen volgend jaar 75 jaar bestaat en de heer
Andriessen bij Wageningen als jeugdlid is begonnen. Verder zijn de eerste nummers van
Schaakbulletin in Wageningen verschenen, en …” “Je spreekt met Wim Andriessen.” “Oh,
dan zult u uw eigen geschiedenis wel kennen!” Een afspraak maken was vervolgens niet
moeilijk meer.

Wanneer wij ter plekke aankomen, blijkt de verwachte glazen nieuwbouwtoren het
voormalige gebouwtje van de woningstichting te zijn. Zonder dralen worden we in het
kantoor van Andriessen toegelaten. En als we al overdonderd zijn door de wetenschap dat
hier besluiten vallen waar wij als eenvoudige lezers van het blad nauwelijks enige notie van
kunnen hebben, dan is dat snel verleden tijd. Het wordt een langdurig, open, gemakkelijk
gesprek. Na een kort filosoferen over het ontstaan van al die clubs in de regio rond het jaar
1925 (waarschijnlijk de invloed van Euwe, die toen al grootmeester was), begint het
werkelijke interview, waarbij een kleine aanzet tot een nieuw onderwerp al genoeg is voor
een volgende informatiestroom. Een vraag-en-antwoord-uitwerking heeft dan ook weinig
zin. We hebben er maar een soort verhaal van gemaakt.

Personalia - Wim Andriessen is in Wageningen geboren en getogen, geboren op 31
december 1938, getogen daarna. Hij heeft een LTS-opleiding, en was aanvankelijk
instrumentenmaker, maar al snel cartografisch tekenaar aan de LH bij de vakgroep
Bodemkunde en Geologie. Dit heeft hij gedaan tot Schaakbulletin rond 1970 grotere
vormen aan begon te nemen. Een schaakblad uitgeven en cartografisch tekenaar zijn lijkt
misschien niets met elkaar te maken te hebben, maar door zijn vak had hij veel contact met
drukkers. En juist in die tijd ontstond de offset-drukkerij en werd het voor iedereen
mogelijk zelf teksten op papier te zetten en te drukken. Bovendien leverde deze nieuwe
techniek een  grote besparing aan zetkosten op. In het begin was de financiële kant van zijn
‘schaakblaadje’ nogal onzeker; hij was er tenslotte net mee begonnen. Dus probeerde Wim
halve dagen te gaan werken op de vakgroep. Maar toen waren part-timers nog zeer
ongewoon en werd er bij deeltijdwerkers aan flierefluiters gedacht. Wim had echter het
grote geluk dat een analiste ook in deeltijd wilde werken en het lukte: de analiste en hij
vormden samen één formatieplaats. Maar wel onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hij
binnen twee jaar weg moest zijn. Uiteindelijk was hij in werkelijkheid na één jaar weg.
Oorspronkelijk was het idee om half beroepsschaker, half journalist te worden. Maar dat is
er nooit van gekomen, omdat het werk voor Schaakbulletin te veel tijd opslokte. Sindsdien
heeft hij nooit meer professioneel geschaakt.

Schaakbegin - In het seizoen 1952-53 begon WSDV schaakles te geven aan de hoogste
klassen van de lagere school. Wim was toen net een jaar van de lagere school af en wist
hier niets van. Zijn broer Cees leerde echter wel op deze manier schaken. Uit het lesgeven
onstond een jeugdschaakclub op de zaterdagmorgen. Toen kreeg Wim door dat er iets aan
de hand was, want nu zat hij daar opeens alleen aan het begin van het weekend. Dus vroeg
hij Cees waar hij toch altijd heenging op zaterdagmorgen. Het antwoord werd dat Cees
Wim leerde schaken, en Wim besloot ook lid te worden van de jeugdschaakclub. In 1954
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werd voor het eerst het Wagenings Jeugdkampioenschap georganiseerd. Bij dat eerste
jeugdkampioenschap werd Wim Andriessen tweede achter Wim Roskam. Een jaar later
won hij voor dezelfde Wim en in 1956 won hij weer. Maar toen was zijn voorsprong op de
rest zo groot dat de lol eraf was. Bovendien hoopte hij stiekem dat het jaar daarop zijn broer
kampioen zou worden. Dat is niet gelukt. Maar enkele jaren later lukte het zijn zus Ingrid
wel, ook al heeft zij slechts heel kort geschaakt.
Er is maar één jaar les gegeven aan de scholen. De jeugdschaakclub ging langer door. Daar
speelden in die tijd ook mensen als Dolf de Graaff, die nu bij Philidor Leiden speelt en de
grootste concurrent was van Andriessen, Rijk Timmer, nog steeds lid, en Robbie
Samkalden, de zoon van de professor. Wim was trouwens met zijn LTS binnen de groep
een grote uitzondering, de rest had een hogere opleiding. Maar aangezien Wim de beste
schaker was, werd hem sterk geadviseerd te gaan studeren. Van Leo Zeegers, een naam die
later terug zal komen, heeft hij vervolgens nog wiskundeles gehad. Maar op een jaar
avondlyceum na is van studeren nooit veel terecht gekomen. De jeugdschaakclub zelf is
uiteindelijk jammer genoeg toch vrij snel in elkaar gestort.

Bijzondere en sterke spelers - De leider van de jeugdschaakclub was de heer Haalebos.
Hij was gepensioneerd als directeur van het Wagenings postkantoor en was al voordat hij
naar Wageningen kwam een sterke hoofdklassespeler in Den Haag. Andere sterke spelers
uit die tijd waren de bekende professor Samkalden (de latere minister en burgemeester van
Amsterdam) en Jan Visser. Jan Visser kwam uit Ede en was eigenlijk een dammer. Na de
oorlog was er echter moeilijk aan klokken te komen en duurden partijen soms weken.
Omdat de schakers eerder klokken hadden dan de dammers, maakte hij de overstap naar het
schaken, en zeker niet zonder resultaat. Twee bijzondere spelers waren Leo Zeegers en Jan
Mulder. Binnen het streng-burgerlijke milieu van Wageningen waren zij de grote
uitzonderingen. Leo Zeegers was doctor in de wiskunde én doctor in de scheikunde, kwam
uit Oss en sprak plat Brabants. Hij trok zich nergens iets van aan, had een transportfiets en
wasknijpers als versiering aan zijn broekspijpen. Jan Mulder was een enorme vent, die in
Wageningen alom bekend was en een kruidenierswinkel bezat. Deze twee tegenpolen
waren dikke vrienden. Als je ze zag, vormden ze al een komisch duo: Leo Zeegers, de
‘stripboekenprof’ met z’n kale hoofd, en Jan Mulder, die drie koppen boven Leo uitstak.
Met z’n tweeën gingen ze schaaktoernooien af en hadden onderweg in een restaurant hun
vaste act. Leo sloeg gore taal uit tegen de vrouw van een stel en ging daar net zo lang mee
door tot de man woedend opstond en naar hun tafel kwam aangebriest. Dan stond Jan
Mulder met zijn enorme figuur alleen maar op met de vraag: “Had je wat?”.

Overstap naar de senioren - Eind jaren vijftig was WSDV een heel conservatieve club,
een soort sociëteit eigenlijk. Men speelde intern met een groepensysteem, dat vrijwel nooit
volledig werd afgemaakt. Tussen de jeugd en de senioren, die op verschillende dagen en op
verschillende locaties speelden, was er geen enkel contact. Het eerste contact ontstond toen
de sterkste jeugdspelers mee mochten doen met het snelschaaktoernooi. Wim won dat zeer
overtuigend met 14 uit 15. Maar er werd een beetje schamper over de zege van Wim
gedaan met reacties als: “Jullie vluggeren ook altijd.” Ze hadden dan ook nogal moeite met
de jeugd en wisten niet zo goed wat ze met hen aan moesten. Later kwam er een 3e tiental,
dat als volgt was samengesteld: 5 senioren op bord 1-5, 5 junioren op bord 6-10. Als je het
wat gechargeerd stelt, won dit team bijna alle wedstrijden door de jeugd: 1 uit 5 op de
hoogste borden en bijna honderd procent op de juniorstaartborden. De jongeren vonden dit
natuurlijk prachtig, maar ondanks de resultaten stroomden ze intern bij de senioren niet
door. Omdat er slechts één promotie per jaar was, steeg je erg langzaam en je moest
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formeel door alle groepen heen. Toen Wim officieel al in het eerste speelde, speelde hij
intern nog in de derde groep! Op een jaarvergadering stelde Wim voor om twee promoties
per jaar in te stellen. Terwijl hij zich direct tot Wim richtte, reageerde tandarts Rengers
hierop met: “Dit wordt niet geacht goed te zijn voor je persoonlijke schaakontwikkeling.”
Het groepensysteem omvatte na een korte voorronde groepen van 10, die een halve
competitie per jaar speelden. Er waren dus veel vrije speelavonden. Op deze vrije avonden
heeft Wim wel tegen vele 1e-tientalspelers gespeeld, ook al weet hij nu niet meer of hij hen
uitdaagde of dat hijzelf door hen werd uitgedaagd. Mensen als Jan Visser en Ds. Schram
waren erg aardig en stimulerend, die hadden daar geen enkele moeite mee. De meeste van
deze partijen won Wim overigens. Maar om binnen de club goede ervaring tegen sterke
spelers op te doen, had hij dus alleen deze vrije partijen. Wim wilde graag aan de
jeugdkampioenschappen van Gelderland meedoen, waar zijn grootste concurrent Jan van
Woerden was. Maar die speelde al aan het 5e bord van ASV1 in de 1e klasse KNSB en deed
dus ‘vanzelf’ goede ervaring op, toen Wim officieel nog nooit tegen een 1e-team-speler van
Wageningen had gespeeld en intern in groep 3 speelde! Ook al waren de 1e-team-spelers
zelf wel stimulerend en speelden ze gewoon tegen je, toch was er weinig stimulans vanuit
het bestuur. Nu moet wel herhaald worden dat het voor het eerst was dat Wageningen met
jeugd te maken had. Je werd gewoon nog als kind beschouwd. En dat in een tijd dat het de
krant haalde als iemand op z’n achtste piano of viool kon spelen. “EEN WONDERKIND!”,
schreeuwden de krantenkoppen. Terwijl het nu natuurlijk heel normaal is als je op je vierde
je eerste vioolles krijgt en je op je achtste goed kan spelen, en het woord ‘wonderkinderen’
bijna is uitgestorven.

Keizersysteem - In het seizoen 1959-60 kwam het voorstel voor de invoering van het
Keizer-laddersysteem door de vergadering. Het jaar ervoor was Kier Nienhuis aan het eind
van het seizoen lid geworden en had meteen indruk gemaakt door enkele fraaie partijen te
winnen. Het nieuwe systeem betekende elke avond een officiële partij en dat gaf een grote
stimulans aan en opleving van het clubleven: iedereen vond het fantastisch en het ledental
verdubbelde. De eerste ladder was een geweldige strijd tussen Nienhuis en Andriessen, die
Wim uiteindelijk met ruim 200 punten veschil won.
Door de komst van Nienhuis en de opkomst van Andriessen was WSDV behoorlijk
versterkt. In 1959-60 promoveerde het eerste naar de 2e klasse KNSB, het debuut op
landelijk niveau. Ze zouden er een heel tijdje verblijven. In die landelijke jaren had
Wageningen in principe een goed 2e-klasse-team met als beste resultaten een tweede plaats
(meteen bij het debuut) en een derde plaats.

ASV, toernooien en de regio - Wim had een grote hunkering naar sterke, goede
tegenstanders. Maar hij was tegelijkertijd wel en niet ambitieus: ook al wilde hij natuurlijk
winnen, het was vooral het spel dat uitdaagde. Gelderland was in die tijd een ramp en het
grote probleem was hoe je nationaal verder kon komen. Je kwam bijna niet aan bod als je
uit de provincie kwam. Er waren nauwelijks toernooien en de grote droom van Wim was
om ooit eens mee te doen aan Hoogovens. Maar a) hij werkte 44 uur, dus ook de
zaterdagmorgen, b) je had in totaal maar 14 vakantiedagen per jaar, en c) waar moest hij het
geld vandaan halen voor inschrijfgeld, reis- en verblijfskosten? Pas 20 jaar later kreeg hij te
horen dat het toentertijd mogelijk was bij gastgezinnen te verblijven, maar op dat moment
was hij daar volledig onbekend en was er ook helemaal geen traditie om aan zo’n toernooi
mee te doen. In de directe omgeving van Wageningen had je enkel wat kleine toernooitjes.
Je had natuurlijk wel het OSBO-kampioenschap en daar deed hij dan ook aan mee, maar
dat betekende slechts enkele partijen per jaar. ASV zat al een heel tijdje aan hem te trekken
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en speelde toen 1e klasse landelijk. Toen dan ook de 4 sterkste spelers van ZSG voor ASV
gingen spelen en eigenlijk de hele top van Gelderland in Arnhem zat, maakte Wim de
overstap. Maar ze hadden zo veel goede spelers, dat Wim in 1962 aan het 1e bord van
ASV2 speelde. Dat jaar werd hij OSBO-kampioen, een uniek iets, want het was nog nooit
een 2e-teamspeler gelukt om OSBO-kampioen te worden, ook al was hij al vijf keer
ingevallen in het eerste en eindigde hij dat seizoen aan het 3e bord van het eerste.
In Wageningen werd het Wim niet in dank afgenomen dat hij was overgestapt naar ASV;
het werd gezien als verraad en als hij in Wageningen schakers tegenkwam en in z’n
naïveteit groette, keken ze de andere kant op. Hij heeft een paar jaar voor ASV gespeeld, is
daar nog een keer clubkampioen geworden en drong langzaam tot de nationale subtop door.
In de regio had je diverse weekend-vierkampen met als hoogste groep een invitatiegroep.
Bij diverse van dit soort toernooien had Wim zich al snel geplaatst voor de hoogste
hoofdklassegroep, maar die invitatiegroep was natuurlijk je van het. Helaas kwam je daar
bijna niet tussen. Het waren Nederlandse subtoppers, hoofdklassespelers, die jaren en jaren
achtereen werden gevraagd. Wim is vier keer OSBO-kampioen geworden, maar de enige
uitnodiging die deze titel hem heeft opgeleverd, toen het er voor hem toe deed, was het
Caltex-toernooi in Zwolle in 1963. Dit was een invitatie-achtkamp, die vlak na het
Hoogovenstoernooi werd gehouden, zodat het voor hen relatief goedkoop was om enkele
buitenlandse meesters en grootmeesters uit te nodigen. In 1967 wisten zij de grootmeesters
Kavalek, Ciric en Ghitescu te strikken. Ook Andriessen was toen van de partij en zijn beste
resultaten waren een overwinning op Kavalek en een zeer spannende remise tegen Ciric.
Kavalek won dit toernooi met 5,5 uit 7, Ciric werd tweede met 5 uit 7, Ghitescu derde met
4,5 uit 7 en Andriessen zelf werd gedeeld vijfde met 3 uit 7. Later, toen hij bekender
geworden was, kwamen de uitnodigingen wel, maar was hij niet langer geïnteresseerd. Bij
ons eigen Bevrijdingstoernooi was Wim Andriessen in 1960 de eerste Wageninger die als
clubkampioen in de invitatiegroep mocht meespelen. Het jaar daarop werd hij weer
uitgenodigd, maar bij zijn afwezigheid was Jan Visser clubkampioen geworden. Aangezien
Andriessen vond dat standaard de clubkampioen uitgenodigd moest worden, stond hij zijn
plaats af aan Visser. Jaren later, toen er ook rapid-achtkampen waren, ontstond wel de
gewoonte om de clubkampioen voor de leeuwen te gooien in de hoogste achtkamp. De
allereerste achtkamp van het Bevrijdingstoernooi heeft Wim overigens gewonnen.

Halve finales van het NK - Als regionaal kampioen plaatste je je voor de halve finale van
het NK, die om de 2 jaar werd gehouden. Hij heeft deze halve finale 3 keer gespeeld, in
1964, ’66 en ’70. In ’64 was het voor Wim het belangrijkst; een goed resultaat, plaatsing
voor het NK, zou uitnodigingen opleveren. En ook al lagen zijn ambities niet in een
schaakcarrière, toch was hij ambitieus genoeg om op die uitnodigingen te azen, want dan
kon je tegen de top spelen. Maar deze eerste halve finale verliep tragisch. In de voorlaatste
ronde deelde hij de tweede plaats met Hans Ree, die toen nog een opkomende jeugdspeler
was, een paar jaar jonger dan Wim. Zij speelden tegen elkaar en de winnaar zou zich
vrijwel zeker plaatsen voor het NK. Deze partij had het volgende dramatische verloop. Het
commentaar is van Andriessen zelf.

Ree – Andriessen
Den Haag 1964
1. e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Lb4 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3 dxe4 6.Dg4 Pf6 7.Dxg7 Tg8 8.Dh6 c5
9.Pe2 Tg6 10.De3 Pc6 11.Lb2 Twijfelachtig. Beter is meteen 11.dxc5, zoals gespeeld werd
in Smyslov – Botwinnik, WK-match 1954 (7). 11... Dc7 12.dxc5 Ld7 13.c4 e5 Steeds de
sleutelzet van de zwarte opstelling. 14.h3 Da5+! Dwingt wit praktisch tot de gevaarlijke
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lange rokade. Op 15.Lc3 volgt sterk 15... Da4. 15.Pc3 Pd4 16.0-0-0 Dxc5 17.Pxe4 Pxe4
18.Dxe4 0-0-0 Niet direct 18... Lc6, want dan verhindert wit de lange rokade met 19.Dh4.
19.f4 f6 20.Ld3 Hierna komt wit verloren te staan, maar wat moet hij wel doen? Op
bijvoorbeeld 20.Tg1 is al 20... Pb3+ mogelijk. 20... Lc6 21.De1 Txg2 22.fxe5 fxe5 23.Dh4
Lf3 24.Tdf1 Pe2+ 25.Kb1

Hier zag ik een lange, winnende combinatie, maar het kostte me meer dan drie kwartier om
alles te berekenen en te controleren. Gespannen voerde ik mijn volgende zet uit. 25... Txd3!
De combinatie die ik berekend had, gaat als volgt: 26.cxd3 Db6! 27.Ka1 Pc3! 28.Lxc3
(28.Tb1 Db3) 28... Db3 29.Tf2 Txf2 30.Dxf2 Dxc3+ 31.Ka2 Lxh1. Vastgesteld moest
daarbij worden dat wit na 32.Df8+ Kc7 33.De7+ Kb6 geen eeuwig schaak heeft. 26.Dxh7
Ree had de voorgaande combinatie natuurlijk gezien, was na mijn zet aan het bord
verschenen en voerde vrijwel a tempo zijn zet uit. De snelheid en het nonchalante gebaar
waarmee hij de pion sloeg, brachten me in een staat van grote opwinding en zonder veel
nadenken combineerde ik door. 26... Pc3+?? Eenvoudig winnend was 26... Td7, maar dat
drong pas enkele zetten later tot me door. 27.Lxc3 Txc3 28.Df5+ Kc7 29.Txf3 Dit had ik
helemaal over het hoofd gezien. Aangeslagen maakte ik meteen een nieuwe fout. Tijdens de
partij dacht ik dat 29... Txc2 30.Dxc2 Txc2 21.Kxc2 gevaarlijk was vanwege de vrije h-
pion van wit. In werkelijkheid is het zwart die beter staat na 31... e4. Een andere
mogelijkheid was 29... Txc4 30.Df7+ Kb6 31.Tf6+ Ka5 32.Dxb7 Db5+ en het eindspel
staat zeker niet slechter voor zwart. 29... Txf3? 30.Dxf3 Tg1+ De laatste fout. Beter was
30... Td2 of ook 30... Tf2 31.Dd5 Dxd5 32.cxd5 Kd6 31.Txg1 Dxg1+ 32.Kb2 Dd4+
33.Dc3 en wit won uiteindelijk het dame-eindspel.

Daarmee was het voor Wim over en uit met de kansen op plaatsing. De treinreis terug naar
Wageningen zegt hij nooit te zullen vergeten: zijn hele toernooi was verprutst en hij kon
weer twee jaar wachten op een volgende kans. Bij zijn tweede poging in 1966 was hij
eigenlijk een van de favorieten. Maar door veel te laten liggen had hij met nog 1 ronde te
gaan slechts 5 halfjes en 1 punt verzameld, en was hij daarmee al uitgeschakeld. De laatste
ronde was dus niet meer van belang en hij moest tegen een ASV-clubgenoot. Die kon
echter om de een of andere reden niet spelen en liet via de wedstrijdleider voorstellen, de
partij zonder spelen remise te geven. Wim vond dit wat ongepast, aangezien hun onderlinge
score 4,5 uit 5 of 5,5 uit 6 was voor Wim. Hij wilde ook zo hoog mogelijk eindigen en ging
hier dus niet op in, maar gaf wel aan bereid te zijn de partij later te spelen. Maar de
tegenstander kwam niet opdagen en Wim hoorde niets meer van de wedstrijdleider, een
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punt dus zou je denken. Toen echter de toernooitabel in het tijdschrift van de KNSB
verscheen, stond er een halfje achter zijn naam. Wim schreef daarop een brief naar
Slavekoorde, de hoofdredacteur, en legde uit wat er gebeurd was. In het volgende nummer
was de stand inderdaad bijgewerkt, maar was Wim in de tabel gezakt, omdat nu beide
spelers een nul hadden gekregen. ‘Die bal van een Slavekoorde’ legde kort en bondig uit:
“Die partij is niet gespeeld en dus geef ik beide spelers een nul!” Pogingen om dit recht te
zetten en daarmee alsnog op een eervolle derde plaats in de eindstand te komen, liepen
natuurlijk op niets uit in deze tijd van absolute autoriteit (waarover later meer). Bij de derde
poging in 1970 plaatste hij zich min of meer per ongeluk wel voor het NK; hij werkte nog
op de LH, Schaakbulletin kostte al veel tijd en het hoefde allemaal niet zo nodig meer.
Maar omdat hij toch naar Leeuwarden moest om verslag te doen van het Nederlands
Kampioenschap dat tegelijkertijd gehouden werd met deze halve finale voor het volgende
NK, kon hij net zo goed meespelen. Daarmee was de druk van de ketel en plaatste hij zich
eigenlijk op z’n sloffen.

Het Nederlands Kampioenschap van 1971 - Voordat dit NK begon, was Donner
geïnterviewd door Schaakbulletin. In dat interview had hij zich smalend uitgelaten over de
Nederlandse schaaktop met opmerkingen als “dat brandhout” en “Die Ree’s, die Hartochs
en die Langewegs stellen niets voor.” Tijdens het toernooi verbleef iedereen in hotel “De
Klanderij”, op Donner na; hij ging iedere dag met de trein terug naar Amsterdam. Op een
ochtend zaten de deelnemers in het hotel te wachten op het begin van de volgende ronde.
Daar kwam Donner aangelopen met onder zijn arm de Haagse Post. “Moet je nou toch eens
kijken wat die Ree geschreven heeft!”, riep hij enthousiast. Ree had namelijk in HP
gereageerd op het interview en dat ging in de trant van: “die kraaiende ouwe in z’n
ruitjesjas”. Donner vond dit prachtig, hij hield van polemieken en nam er nooit aanstoot
aan. Slechts anderen werden kwaad om wat hij over hen schreef. In hetzelfde
kampioenschap kwam Donner op een gegeven moment op Andriessen af: “Jij maakt toch
die schaakkoerier, hè? Nou, dat vind ik wel een leuk blaadje, daar wil ik wel aan
meewerken. Wat betaalt het eigenlijk? Ach ja, dat begrijp ik wel. Weet je wat, geef me
maar hetzelfde als de anderen.” In heel deze ‘conversatie’ heeft Andriessen geen woord
hoeven te zeggen. En daarna is Donner dus inderdaad begonnen, een aardige, buitengewoon
inspirerende man, aldus Andriessen. Ree en Donner wonnen dit NK samen, maar voor het
eerst zou er dan geen beslissingstweekamp volgen, maar gold het Sonnenborn-Berger-
systeem. Iedereen wist dit natuurlijk vantevoren en Ree gaf in de laatste ronde in betere
stelling remise aan Andriessen, omdat hij dan kampioen zou zijn. Donner werd op deze
wijze de eerste “schaduwkampioen”, maar om de eer kwam er toch nog een tweekamp uit
voort. In de aanloop daarnaartoe had Donner het over “ik win natuurlijk” en “150 tegen 1”,
maar Ree won. Hierop schreef Donner Ik heb dus verloren, dat begint met: “Nadat ik deze
partij geheel beheerst had opgegeven en in de beste Angelsaksische traditie mijn
tegenstander waardig de hand had gedrukt, rende ik naar huis, waar ik mij brullend en
krijsend op mijn bed wierp en de dekens hoog over mijn gezicht heen trok.” Veel hiervan is
na te lezen in Donner - Ree, polemiek en tweekamp, dat Schaakbulletin samen met De
Bezige Bij in 1972 heeft uitgegeven. Om weer terug te komen bij Andriessen, Wim werd in
dit NK twee na laatste, door een vrij uitzonderlijke score-opbouw: tegen de top vijftig
procent (3 uit 6), maar tegen de staart slechts 1 uit 5. Na een goede eerste week tegen de
toppers probeerde hij te veel te forceren tegen zijn ‘soortgenoten’ en liep dan ook een paar
pijnlijke nederlagen op. Na dit NK heeft hij enkel slechts af en toe voor clubs gespeeld,
maar was het met de toernooien over.
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Nu en vroeger - Nu speelt Wim niet meer, ook al laat hij zich af en toe overhalen door de
Alkmaarse schaakclub 0-0-0 om voor het eerste in te vallen. En speelt hij sinds kort op het
internet bij de ICC. Niet in de waanzinnig snelle groep die een tempo tot 1 minuut speelt,
maar met de Fischerklok rustig 15 minuten en 5 seconden voor iedere zet erbij of sneller 2
minuten + 12 seconden. Dit bevalt trouwens zo goed dat bij Wim de neiging ontstaat om
weer eens een variantje te bekijken. Hij zou één keer per week een partijtje bordschaak wel
leuk vinden, maar hij woont in Alkmaar-Zuid en 0-0-0 zit in Alkmaar-Noord. Hij rijdt zelf
geen auto en vindt het te veel gedoe om iets te regelen. Dit trouwens in grote tegenstelling
tot de tijd bij ASV. De laatste bus naar Wageningen ging om kwart over twaalf en meestal
waren de partijen dan net niet afgelopen, zodat je eigenlijk geen zet meer af kon geven. Dus
ging hij er meestal op de fiets heen en ’s nachts weer terug! Toen had hij er nog veel voor
over. En dat terwijl hij eigenlijk tot zijn twintigste veel liever andere sporten deed, met
name volleybal en schaatsen. Schaken kon je ‘tussendoor’ doen, bijna ‘erbij’. Maar als hij
moest kiezen tussen een volleybal- of een schaakwedstrijd, dan werd het volleybal. Toch
stelt hij ook dat hij een beetje op moet passen dat hij het schaken niet kleineert. Het
sportelement in schaken trok hem zeker aan, maar op fysieke sporten was hij inderdaad zeer
gesteld. In de winter gingen alle vakantiedagen op aan schaatsen op de ijsbaan in Renkum
onderaan de Wageningse Berg. En met volleybal was hij ook erg fanatiek. Ze kregen een
trainer-speler, die zelf tegen de Nederlandse top aan zat, en wel talent in hen zag. ’s
Morgens door de week om half zes op en trainen in het bos bij de Wageningse Wielerbaan.
Ook al hadden ze slechts een basis van zeven spelers, toch werden ze vier keer achter elkaar
kampioen, totdat ze in de hoofdklasse zaten. Maar het voordeel van schaken was dat je het
op elk vrij moment kon doen en dat was heerlijk. Op het moment dat hij zat te schaken, was
er natuurlijk wel degelijk de ambitie om een mooie partij te spelen en te winnen. Maar
eigenlijk is hij pas na zijn twintigste echt gaan schaken. En was hij vervolgens zelf
verbaasd dat hij steeds op een hoger niveau kwam.

Theorie en Praktijk - In de Mededelingen schreef Wim vanaf 1964 de rubriek Theorie en
Praktijk. Daarin stonden theoretische bijdragen over openingen aan de hand van werkelijk
gespeelde partijen. Hij heeft deze rubriek zo’n anderhalf jaar geschreven. In die tijd had hij
geen enkele gêne om een stukje te schrijven: “Ik vond dat ik dat kon.” Maar hij zegt wel dat
hij die stukjes nu niet graag meer onder ogen zou zien en heeft het over ‘angst en beven’.
Evengoed vraagt hij aan het eind van het interview om copieën van zijn stukjes. Na
herlezing laat hij ons weten dat het hem nog best meevalt, maar dat hij nu vindt dat zijn
toon nogal belerend was. Beemster was in die tijd redacteur van de Mededelingen en zat
altijd in zijn stukken te schrappen. Iets wat Wim vreselijk vond, omdat hij zelf vond dat zijn
stukjes goed waren en Beemster eraf moest blijven. Het schrijven van Theorie en Praktijk
gaf echter niet, zoals wij vantevoren dachten, schrijfambitie aan, het was leuk, iets wat je
gewoon deed. “Maar als je achteraf terugkijkt naar de dingen die je hebt gedaan, komt
zeker de vraag op: ‘Hoe heb ik het durven doen?’”

De roerige jaren zestig - Wim Andriessen heeft vele dingen aangepakt zonder dat daar een
hoger doel voor zichzelf achter zat, een ambitie om in die richting verder te gaan.
Vervolgens liet hij over zich heen komen hoe dit zich verder ontwikkelde (en werd daar
regelmatig door overvallen). Pas na zijn 25e is hij zijn eigen leven in handen gaan nemen.
“Dat cartografisch tekenen was leuk, maar ik kreeg het hyperbenauwd bij de gedachte dat
nog 30 jaar te moeten doen.” Nog steeds heeft Wim een overmaat aan energie en werkt hij
met plezier 60 uur per week. Workaholic? Nee, veel energie! In de jaren zestig is hij ook
nog actief geweest in de politiek. Hij was lid van de PvdA en zou zelfs in de gemeenteraad
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komen. Ook dat overkwam hem zonder het na te hebben gestreefd. Maar tijdens de strijd
rond de universiteit, het gevecht om de instelling van een Hogeschoolraad, is hij volledig
op de politiek afgeknapt en er radicaal mee gestopt. “Daar kwamen toen opeens mannetjes
tevoorschijn die nooit met hervormingen bezig waren geweest, maar simpelweg een baantje
zagen.” Daar wilde Wim niet bijhoren: “Dit is niet mijn voorland. Tussen dit soort mensen
wil ik niet zitten.”
Toen hij nog op de vakgroep werkte, waren daar zo’n 50 mensen, van wie de helft
academici. Eén keer per week was er een stafvergadering, waaraan alleen de academici deel
mochten nemen. Maar hier werd over heel het beleid, tot aankopen toe, besloten. Wim ging
hier tegen tekeer en probeerde een vertegenwoordiger van de rest van het personeel in de
vergadering te krijgen. Zij mochten zich tot dan toe nergens mee bemoeien, het was
buitengewoon autoritair. Ook binnen de stafvergadering zelf trouwens, want als de
hoogleraar zei dat iets zus en zo moest gebeuren, dan gebeurde dat ook zus en zo. Na jaren
strijd is het uiteindelijk gelukt om een personeelsvertegenwoordiger in de vergadering te
krijgen, zodat er misschien niet meer besloten werd om zeer dure apparaten aan te schaffen
en daar vervolgens niets mee te doen.
Tegenwoordig wordt er vaak nogal schamper gedaan over de jaren zestig. Maar de sterke
drang om zich vrij te maken kwam voort uit het leefklimaat in die tijd. Op alle gebieden, of
het nu thuis was, op school of op het werk, heerste een absolute autoriteit, die geen
tegenspraak duldde. En het ergste was dit misschien nog wel bij de sportorganisaties.

Schaakbulletin - Andriessen heeft Schaakbulletin samen met Frits Hoorweg opgezet, en
van de club zat Dick Kruithof er ook bij. Was het nu gewoon een schaakblad of was het
verzet? Eigenlijk zit het antwoord op deze vraag al in de naam: in die tijd zat in het woord
‘bulletin’ alleen al iets als ‘tegen de gevestigde orde’. De achtergrond voor de oprichting
was jarenlange kritiek op het KNSB-tijdschrift; dat richtte zich nauwelijks op Nederland en
zelfs de eigen KNSB-competitie werd niet verslagen. Er waren vaste rubrieken van O’Kelly
en Kottnauer, die beide slechts vertalingen waren. Schaakbulletin wilde een beter blad zijn
en iets aan het Nederlandse schaken doen. Van de medewerkers van het eerste uur werden
alleen Ree en van Scheltinga betaald, de rest waren schaakvrienden. Later kwamen Krabbé
en Pam erbij. Bij iedereen heerste toen het gevoel dat ze aan Schaakbulletin mee wilden
werken, in een sfeer van jongelui tegen de gevestigde autoriteit, men wilde aantonen dat het
beter kon. Donner kwam er dus na het NK van 1971 bij en ook Timman liet toen niet lang
meer op zich wachten. Mensen als Krabbé en Pam waren op dat moment grote
schrijftalenten en Timmans schaakloopbaan als speler en analyticus liep vrijwel synchroon
met Schaakbulletin. Wim had trouwens zelf net voldoende schaakniveau om door mensen
als Ree, Donner en Timman serieus genomen te worden.
Schaakbulletin wilde dus beter zijn. Maar ook anders! Het gebruik van illustraties was al
zeer ongewoon voor een schaakblad (terwijl het binnen de ‘bulletin-scene’ juist schering en
inslag was om plaatjes in te pikken en van een ander onderschrift te voorzien). Maar het
anders-zijn van SB kwam nog veel duidelijker tot uitdrukking in de wijze van analyseren.
Tot dan toe was onder leiding van Euwe een bijna wetenschappelijke benadering van
analyseren gewoonte. SB wilde de analyse meer journalistiek, meer verhalend laten zijn.
Een voorbeeld hiervan is het bij velen ongetwijfeld zeer bekende ‘Mooi klein ding’ van
Donner.
Schaakbulletin was aanvankelijk helemaal niet professioneel bedoeld. Het was puur een
hobby, die in het begin zelfs geld kostte. Maar de hobby liep uit de hand en juist toen
kwamen de nieuwe cartografische technieken op, die vier tot vijf keer zo snel waren en veel
goedkoper. Op dat moment besloot Andriessen het eens twee jaar professioneel te proberen.



48

Mocht het niet lukken, dan kon hij altijd nog terug naar zijn eigen vak. Zoals bekend,
hoefde hij dat laatste niet te doen. Schaakbulletin werd een enorm succes, dat vanwege de
verhalen zelfs buiten schaakkringen gelezen werd.

Sosonko - Na verloop van tijd ging Schaakbulletin ook boeken uitgeven en het eerste boek
dat uitgegeven werd, was … een damboek! Ton Sijbrands was een goede vriend van Wim
Andriessen en was getrouwd met een Russische. Zij kende op haar beurt Sosonko, de eerste
legaal geëmigreerde Rus. In eerste instantie ging hij naar Israël, maar daar heeft hij slechts
drie maanden gewoond. Op een avond in 1972 stonden Sijbrands, zijn vrouw en een
onbekende man voor de deur bij Andriessen en Sijbrands vroeg of Wim iets voor deze man
kon doen. Deze man was dus Sosonko, die op dat moment nog nauwelijks Engels sprak.
Wim wist niet zo goed wat hij met hem aan moest, maar hij had een groot huis, dus kon
Sosonko wel blijven logeren, iets wat uiteindelijk een jaar heeft geduurd. 1972 was ook het
jaar dat Sosonko bij het Oudejaarsschaak alles won. Maar niemand binnen de schaakwereld
kende Sosonko en hij moest wel geld verdienen. Dus ging Wim toernooitjes met hem af,
gedeeltelijk als reisleider en tolk. En omdat hij er toch was, heeft hij in die periode
‘noodgedwongen’ toch weer geschaakt.

New In Chess - In 1982 werd Wim benaderd door Elsevier met een ambitieus plan voor
een Engels schaaktijdschrift. Bij Elsevier zat toen een schaakfanaat in de raad van bestuur,
die een schaakfonds wilde opbouwen. Dit verhaal gold trouwens voor meer uitgeverijen in
die tijd. Vaak ging het uiteindelijk mis met zo’n schaakfonds, doordat de rest van de
directie er niet in geloofde en het slechts op het enthousiasme van die ene schaakliefhebber
draaide. Andriessen is op dit aanbod ingegaan en New In Chess verrees uit de as van
Schaakbulletin, met als eerste publicatie het bekende Keybook. In principe voelde Wim zich
hier prima op zijn plaats. Ineens hoefde hij niet langer alles te doen of te controleren, maar
was er een structuur waar hij op terug kon vallen. Uiteindelijk is dit na drie jaar toch
misgegaan en stond hij voor een dilemma: herstart in eigen beheer of niet? Na een
behoorlijke aarzeling heeft hij NIC toch met zich ‘meegenomen’. Maar dat ‘meenemen’
omhelsde de voorraden die er nog waren, plus een tekort van twee ton. Dat had binnen twee
jaar terugverdiend moeten zijn. Dit ging aanzienlijk sneller doordat er een partner in het
bedrijf stapte, die het tekort wegpoetste. En ook deze gok heeft dus resultaat opgeleverd.
Momenteel zijn er zo’n tien mensen bij NIC in dienst en is de functie van Andriessen die
van manager. Enigszins melancholiek voegt hij daar tot slot aan toe dat een blad maken,
zoals in de tijd van Schaakbulletin, er dus niet meer bij is voor hem.

Hein Stallinga en Erwin Oorebeek, november 2000



De Keuze
van de
Meester

Kies voor THE MASTER�S CHOICE
en win de opening

Schaakopeningen zijn om te begrijpen, niet om uit het hoofd te leren. En wie kun-

nen u beter de finesses van een opening uitleggen, dan de experts zelf?

New In Chess introduceert THE MASTER�S CHOICE: openingscd-rom�s geschreven door

meesters en grootmeesters, met actuele theorie naast alle thema�s, plannen en tacti-

sche wendingen. De nieuwe software werkt onder Windows 95/98, 2000 en NT 4.0

en de lay-out is nu zelf instelbaar. Nieuw is ook de �boomstructuur� waardoor elke

keypositie volledig is op te splitsen zodat u een nog betere greep heeft op

subvarianten. En... de voorgaande NIC cd-rom�s worden door het nieuwe programma

volledig ondersteund. U hoeft slechts de cd�s te wisselen!

Reeds verschenen:
Queen�s Gambit Exchange Variation � Vladimir Bagirov
1.Nc3 Van Geet Opening � D.D. van Geet
In voorbereiding: King�s Indian 9.b4 en French Wing Gambit.

Ook verkrijgbaar bij de vakhandel Prijs � 46,20
21,�

c
Postbus 1093, 1810 KB Alkmaar, tel. 072-5127137, fax 072-5158234,

e-mail: nic@newinchess.com, Internet: www.newinchess.com
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Hoofdstuk 6: De laatste schakel
(1970 - heden)

De laatste dertig jaar: herinneringen zijn nog vers, Schakels kunnen worden geraadpleegd,
informatie is geen probleem. Het jojoën van het eerste tussen de promotieklasse en de 1e

klasse, de nieuwe formule van het Bevrijdingstoernooi, Gent als jaarlijks uitje, het zijn
slechts enkele kenmerkende grepen uit deze tijd. Maar laten we de opvallende
gebeurtenissen en droge feiten weer chronologisch doorlopen.

In september 1973 wordt besloten het aanvangstijdstip van de clubavond te vervroegen. In
de Veluwepost van 4 september ’73 lezen we hierover: “Op deze wijze wil men voorkomen
dat de schakers, zoals in het verleden nogal eens gebeurde, meteen na het ‘verplichte
nummer’ huiswaarts keren. De extra tijd die aldus wordt verkregen, zal worden gebruikt
voor het analyseren van een gespeelde partij, ’n schaakvluggertje of theorie.”
Waarschijnlijk is de klok bij de verhuizing naar de Vredehorst weer teruggedraaid, herstel,
vooruitgedraaid.

Tijdens een buitengewone vergadering in maart 1975 worden er nieuwe statuten en een
nieuw huishoudelijk reglement aan de leden voorgelegd. Het bestuur komt hiermee, omdat
ze voor de statuten koninklijke goedkeuring aan willen vragen teneinde erkenning als
rechtspersoon te verkrijgen. Op enkele minimale wijzigingen na gaan de leden met alle
artikelen akkoord. Voorzitter Bijsterbosch en secretaris Ebskamp worden gemachtigd de
benodigde handelingen te verrichten en krijgen verder de bevoegdheid om, indien
noodzakelijk, die wijzigingen in de statuten aan te brengen die het ‘Departement van
Justitie’ verlangt. De vergadering wordt afgesloten met de strijd om de snelschaaktitel.

In het kader van het 50-jarig bestaan van de club worden er door het jaar 1976 heen vele
activiteiten georganiseerd. Er is een maand lang een tentoonstelling “Schaken uit de Kunst”
in de KEO-kelder (het Kultureel Expositie- en Ontmoetingscentrum onder de openbare
leeszaal van de toenmalige bibliotheek) met bijzondere en buitenissige schaakspelen, oude
schaakboeken en moderne schaakliteratuur, prenten, tekeningen en schilderijen. Op 29 mei
wordt Wageningen tot schaakstad omgetoverd door in de Hoogstraat en op de Markt een
schaakpromenade te organiseren. Er zijn dan jeugdteamwedstrijden tussen de omliggende
verenigingen, snelschaaktoernooitjes, bedrijfsschaakwedstrijden, vluggertjes om de
‘zittende’ snelschaakkampioen te verslaan en simultaans. Ook kan men tegen de computer
spelen. Het schaakprogramma is van de Wageninger Le Grand en “Het aardige bij dit alles
was dat het apparaat dom of slim kon worden gemaakt.” Via de Rijnstreek schaakt
clubkampioen Wim van Berkel tegen de inwoners van Wageningen. Op 18 september is er
ten slotte een speciale feestdag voor leden en oud-leden in het kraakpand “BENG”, een
voormalig hotel, aan de voet van de Grebbeberg. ’s Middags is er een schaakontmoeting
tussen leden en oud-leden, ’s avonds een lopend koud buffet dat “zo uitgebalanceerd is dat
het de slaaplust niet opwekt en de dranklust niet wegneemt.” Hierna volgt nog een feest met
zang, dans en cabaret. Opdat men de alcohol niet hoeft te laten staan, zijn er speciale
borrelbussen geregeld.

De Schakel ziet in 1976 het licht. De keuze voor de naam legt de redactie als volgt uit: “Wij
dachten dat deze naam kort en krachtig de bedoeling van het clubblad, namelijk een band te
scheppen tussen onze leden, weergeeft.” De Schakel gaat verslag leveren van buiten- en
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binnencompetitie, aandacht geven aan het jeugdschaak en ruimte bieden voor een ieder die
zijn schrijfkunsten wil vertonen.

Ook Argentinië gaat niet aan de schakers voorbij. In 1978 wordt ten tijde van de dictatuur
van Videla namelijk niet alleen het WK-voetbal met ‘bloed aan de paal’ georganiseerd, ook
de schaakolympiade en een wereldhockeytoernooi vinden er plaats. Op het moment dat het
probleem Máxima in de maak is, schrijft Peter Doelman in De Schakel: “Ook de
schaaksport wordt soms als blinddoek en als slijmmiddel gebruikt.”

In 1979 is er weer eens een verhuizing: de Vredehorst neemt de plaats in van de Dreyen.
Voordelen zijn er te over: de Vredehorst is gezelliger, langer beschikbaar voor napraters en
beter gelegen voor de meesten. Maar er is ook een nadeel: de zaal is kleiner. Bij
ruimtegebrek kan er echter over een extra zaaltje worden beschikt.
Het valt verder op dat er steeds minder jeugdleden zijn. De jeugd speelt op dat moment
apart, op zaterdag op Unitas. Om meer jeugdleden te werven is men van plan een
scholenkampioenschap te organiseren. Ook krijgen de leden voor ieder nieuw aangeworven
jeugdlid een imitatie-zilveren theelepeltje. Het geplande Wagenings scholenkampioenschap
vindt in het seizoen 1980-81 plaats op Unitas. Bijna alle spelers maken voor het eerst
kennis met de klok en jagen de partijen er in enkele minuten doorheen. Met als gevolg dat
het toernooi veel sneller is afgelopen dan verwacht. De Kardinaal-Alfrink-school rolt als
winnaar uit de bus.
Overigens is 1980-81 een treurig seizoen: het eerste, tweede en derde degraderen. Alleen
het vierde weet hier een positief resultaat tegenover te stellen door te promoveren. Ook zijn
er ups and downs die worden veroorzaakt door ‘Hein’ Heijnekamp, de beheerder van de
Vredehorst. Zijn biertjes, borrels en andere lekkernijen zorgen ’s avonds voor de up, ’s
morgens voor de down. Veel schakers lijden hieronder en dat blijft niet onopgemerkt in hun
werkkring.

In 1981 worden jong en oud samengevoegd en komt ook de jeugd voortaan op donderdag
naar de Vredehorst. Dit zorgt voor een stijging van het aantal jeugdleden, omdat ook voor
de jongeren de Vredehorst beter gelegen blijkt te zijn.
In dit jaar neem Gert Vriend deel aan het Nederlands Computerschaakkampioenschap, zijn
programma eindigt als zevende. In een interview met De Schakel geeft Gert zelf een
toelichting op de werking van een schaakprogramma, die uit historisch oogpunt een
interessant beeld oplevert. “Een programmeur van een schaakprogramma zou de computer
de volgende opdracht willen geven ‘speel schaak en win’; in computertaal moet hij echter
stap voor stap aangeven wat de computer moet doen. ... Het programma is waarschijnlijk
iets sterker dan de laatste 10 spelers van onze club. ... De voordelen van een schakende
computer zijn overduidelijk: Hij rookt niet, trilt niet met zijn balpen en protesteert niet als
je een aantal zetten terugneemt na een blunder. Bovendien kan de programmeur al zijn
slimheid in het programma stoppen en steeds nieuwe slimmigheidjes toevoegen, zodat het
programma steeds beter gaat spelen. Het spelniveau blijft onder alle omstandigheden gelijk.
Het maken van een schaakprogramma is te vergelijken met het maken van het monster van
Frankenstein, het lijkt te leven maar het leeft niet. Worden computers sterkere schakers dan
mensen? Volgens Gert zeker. ‘Computers worden sinds 1945 ongeveer 10x sneller per 7
jaar. Een programma kan hierdoor steeds dieper gaan rekenen in een zelfde tijd.’”

Ook al is er tot nu toe met geen woord over gerept, toch wordt er in 1981 wéér een
massakamp gehouden tegen Bennekom. De eerste helft bestaat uit vluggeren, de tweede
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helft, als de drank al uit de kast is gehaald, uit variaties op het schaakspel, zoals schaken op
een dambord. Dit laatste vindt Hans Dam de grootste ellende van het seizoen. Hij
suggereert dat de jaarlijkse ontmoeting met Bennekom maar opgeschort moet worden, in
ieder geval totdat zij ontdekken dat het op een bord van 8 bij 8 moet. Voorzitter Van
Staalduine houdt nog een toespraak, waarin hij de Bennekomse schakers aanmoedigt lid te
worden van Wageningen. Waarschijnlijk met het oog op de magische grens van 100
senioren, want er zijn op dat moment 80 senioren lid.

Het jaar daarop wordt ‘de Boshoven’ geïntroduceerd in De Boshoven voor beginners.
Fragmenten hieruit: “Wat is nu de zo veel besproken Boshoven? Dat is een tactische
manoeuvre in de opening of in het middenspel genoemd naar een groot liefhebber en
praktiseur van deze misspeelwijze, Albert Boshoven. [...] Het grote voordeel van deze
manier van spelen is dat het zowel met zwart als met wit gespeeld kan worden. Men is dan
van het lastige feit af dat openingen met wit nog niet openingen voor zwart zijn. [...] Niet
zelden ontstaat er een situatie waarbij de tegenstander dezelfde manoeuvre uit gaat halen.
Dan spreekt men van ‘de dubbele Boshoven’. Bovendien kan men aan twee kanten van het
bord de Boshoven spelen en dan spreekt men van ‘de volledige Boshoven’. Ook kan de
tegenstander de Boshoven aan de andere zijde beantwoorden in plaats van aan dezelfde
zijde, dan spreekt men van ‘de overgehaalde Boshoven’. [...] Ooh, speelde iedereen in de
buitencompetitie maar een Boshoven en ieder team zou in de middenmoot eindigen. [...]
Misschien kan die jeugdleider er ook eens wat aandacht aan schenken. Omdat het zo mooi
is, qua compositie: a3, h3, a6 en h6.”

In 1986 komt er vanuit Kenia een bericht van Eric Smaling. “Ik moet even melding maken
van iets, waar jullie oren van zullen flapperen. Ik ben gevraagd om in november met het
nationale team van Kenia in Dubai mee te doen aan de Olympiade! Ik had in de krant zien
staan dat er een open toernooi van start ging in Nairobi. Ik dus gisteren kijken: 20 shilling
inzet, circa 30 deelnemers en paring door loting (klinkt een beetje vies). Als eerste kwam ik
uit de bus, als tweede de kampioen van Kenia. Ik wist de man lange tijd aan de praat te
houden en een oersaaie remise lag in het verschiet. Halverwege ben ik nog 20 minuten
weggeweest om de auto uit de garage te halen. In tijdnood plaatste ik een doodordinaire
blunder en verloor. De blijkbaar zeer invloedrijke organisator bleef mijn hand maar
schudden. Ik dacht dat hij niet door had wat de uitslag van de partij was. Maar nee hoor, de
partij staat een week later in het landelijke dagblad en ik ga mee naar Dubai. Op de
terugweg moest ik de auto even aan de kant van de weg zetten om een spontane aanval van
de slappe lach het hoofd te kunnen bieden. Een tropische studie, het is altijd wel ergens
goed voor.” Er volgt nog een toernooi waar de uiteindelijke selectie op het spel staat. Eric
weet dit te winnen, maar bedankt voor de eer om mee te gaan.

In het seizoen 1986-87 wordt er voor de buitencompetitie een mooi rekensommetje
gemaakt, waaruit duidelijke conclusies kunnen worden getrokken. Vijf ronden OSBO-
buitencompetitie hebben 23 wedstrijden opgeleverd. Daarvan zijn er 13 gewonnen, is er 1
gelijkgespeeld en gingen er 9 verloren. In dezelfde 23 wedstrijden was het mogelijk om 168
bordpunten te halen. De Wageningers  zijn blijven steken op 88 bordpunten. Dat is een
score van 52,38%. Als men dit vergelijkt met het winstpercentage aan matchpunten, 27/46
x 100% = 58,70%, dan kan men concluderen dat Wageningen er meestal goed vanaf
gekomen is. Wageningen 1 wordt kampioen, ondanks het niet tijdig vinden van het
clublokaal van ASV en twee matchpunten in mindering. Wageningen 2 kan het niet redden



54

in de 1e klasse en degradeert. Wageningen 3 wordt net niet kampioen, en Wageningen 4 en
5 weten na promotiewedstrijden te promoveren naar de 3e klasse.

Bij het snelschaken voor clubteams wordt Wageningen in 1988 kampioen van de OSBO in
de promotieklasse. Zelfs nadat ze, zoals gewoonlijk, de eerste ronde hebben gemist en
reglementair 4-0 hebben verloren van hun uiteindelijke concurrent. Hiermee plaatsen zij
zich voor hetzelfde landelijke evenement in Beverwijk. Daar beginnen ze goed en er lijkt
zelfs uitzicht op het kampioenschap van de combinatiegroep 3e klasse KNSB-
promotieklasse onderbond. Maar uiteindelijk worden ze 7e van de 16, wat nog steeds niet
slecht is.

Halverwege het seizoen 1988-89 wordt er door ‘Players Anonymous’ een lijst gepubliceerd
met goede voornemens voor het nieuwe jaar:

- het eerste wordt kampioen, tenzij ze degraderen, dan spelen ze volgend seizoen in
het tweede;
- Hans Dam gaat minder saai spelen, opdat hij meer nullen incasseert en geen
kampioen wordt;
- kampioen wordt ook niet Jan Blom, want ook komend jaar leert hij het niet af om
realiteit en dromen uit elkaar te houden;
- kampioen wordt wel het tweede, mede dankzij een nul uit zes score van de eerste-
bordspeler;
- waarbij gelijk aangetekend dient te worden dat vanaf 1989 de diverse eerst-
bordspelers achter het eerste bord plaats zullen nemen met het gevoel dat ze achter
het laatste bord zitten;
- er wordt voortaan milieu- en mensvriendelijker geschaakt;
- dus wordt er geen energie meer verspild aan onzinnige offers, spookbeeld-
dreigingen en obscure zijvarianten, maar worden enkel nog rechttoe, rechtaan de
juiste zetten gefabriceerd;
- de inkomsten van Hein worden verdubbeld;
- er wordt niet meer voor 24.00 uur gezeurd om de aanwezigheid van nootjes;
- op zaterdag zit voortaan de zaal vol met publiek (tribune-bouwers gevraagd), tenzij
het eerste niet speelt;
- en ten slotte maken we er met zijn allen gewoon een leuk jaar van, met een
verrassende kampioen (hij staat nu nog ongeveer op de veertigste plaats of het wordt
een zij).

Het eerste voornemen lukt deels, want het eerste degradeert; de rest van de teams doen het
redelijk, op het vierde na dat met overmacht kampioen wordt. De kampioen is niet zo
verrassend, maar ook niet Hans Dam. Van die tribunes is niets opgemerkt.

Op 25 oktober 1990 komt het radioprogramma “Man en Paard” naar de Vredehorst.
Vanwege hun tienjarig bestaan brengen ze het hele seizoen uitzendingen vanaf locatie
middels bezoekjes aan schaakclubs. Böhm, Piket en van der Wiel geven simultaans. Wie
het snelst wint, zal een beeldje krijgen in de vorm van een microfoon van “Man en Paard”.
Helaas wordt er door niemand gewonnen en vallen er slechts her en der remises.

Er is een opmerkelijke gebeurtenis bij het derde in het seizoen 1991-92. Marlo Coolen
woont al een tijdje in Amsterdam en speelt niet meer voor het derde. Op een donderdag
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moet hij in Wageningen zijn en gaat ’s avonds ook maar even kijken op de club. Die avond
speelt Wageningen 3 tegen Ede. Maar ze zijn maar met 7 spelers en vragen Marlo of hij in
wil vallen. Na enige discussie stemt hij toe op voorwaarde dat hij ongeacht de stand om half
elf naar Amsterdam vertrekt. Ondanks snel spel komt Marlo gewonnen te staan. Om vijf
voor half elf geeft zijn tegenstander op en komt de treintaxi voorrijden. Marlo vertrekt
meteen en laat zijn tegenstander verbouwereerd achter. Wageningen wint deze wedstrijd
met 4,5-3,5.

Met een knipoog naar de oprichting van de PCA sticht Hein Stallinga de WCA, de World
Champions Association; hij roept zichzelf meteen uit tot wereldkampioen. Hein
beargumenteert de WCA als volgt: “Omdat in de toekomst het aantal wereldkampioenen
zal stijgen, leek het mij nuttig om een organisatie te beginnen die de belangen van de
wereldkampioenen behartigt. Als oprichter heb ik alvast het voorzitterschap op mij
genomen.” Op de vraag wat hij van de match Timman-Karpov vindt, reageert de oprichter-
wereldkampioen kort maar krachtig: “Onzin natuurlijk. Maar de winnaar kan eventueel wel
lid worden van de WCA.”

Het jaarlijkse open zomertoernooi in Gent, België, waar zo’n 500 schakers aan deelnemen,
staat inmiddels voor een groot aantal Wageningers vast op de agenda. Het toernooi vindt
tegelijk plaats met de Gentse Feesten, waar vele muzikanten en kunstenaars optreden en het
bier tot in de vroege uurtjes vloeit. Maar het culturele gedeelte gaat grotendeels voorbij aan
de schakers, die tot 11 uur ’s avonds achter hun bord zitten te zwoegen. Vervolgens wordt
er en masse geanalyseerd tot een uur of 1. Na een viandel bij de “Gouden Saté” scheiden de
wegen zich, een deel gaat toch maar slapen en het andere deel stort zich in het feestgedruis.
Elk jaar gaat er een grote groep Wageningers en ex-Wageningers naar toe, wat er in
sommige jaren toe leidt dat Wageningen na de organiserende vereniging KGSRL de
vereniging is met de meeste deelnemers.

Hier staat de groep van 1997 met toernooiwinnaar Gurevich.



56

Lange tijd is het toernooi in de abdij gehouden. Hier waren diverse speelzalen op
verschillende etages. In de ‘Hemel’ zaten de betere spelers en stonden de ereplaatsen op het
spel. Hierboven had je de ‘Hel’, waar het bloedheet was, maar de aanwezigheid van de bar
enigszins compensatie bood. Onder de ‘Hemel’ bevond zich het ‘Voorportaal’, ook wel
‘Vagevuur’ genoemd, voor de redelijke schakers. Later kwam hier door de groei van het
toernooi het ‘Riool’ nog bij. Hier werden de mindere goden voor hun onkunde gestraft,
want het stonk er. Na verloop van tijd is het toernooi verplaatst naar de kazerne. Gevolg
hiervan is wel dat soms de tassen van de deelnemers gecontroleerd worden op materiaal dat
voor aanslagen gebruikt kan worden.
Om een beeld te geven van met name de analyse achteraf, waarbij iedereen zijn partijen van
die dag aan de hele groep toont, volgen hier twee partijen met het commentaar zoals dat
toen geklonken moet hebben.

De Pg2-partij

O. van Oppen – Frans Tromp
Gent 1998
1.Pf3 d5 2.e4 Een pion, die pak ik. 2…d5xe4 3.Pg5 Pf6 4.Pc3 e5 5.Lc4 Ik denk: “Die vent
kan schaken! Hier moet ik aan de noodrem trekken.” 5…Le6 6.Lxe6 fxe6 7.Pxe6 Hier wil
ik eigenlijk Dd6 doen, maar dan volgt Pb5 dus: 7…Dd7 8.Pg5 Df5 9.Ph3 Nu eerst rustig
ontwikkelen. 9…Pc6 10.Pg1 Lc5 11.Ph3 0-0-0 Verhindert zetten als d3. 12.Pa4 Nu gaat
hij met het andere paard naar de rand. Ik ga rustig terug. 12…Le7 13.b3 Hij gaat een nieuw
stuk ontwikkelen. Ik ga het paard op h3 maar eens aanvallen. 13…g5 14.Tf1 Hij denkt:
“Dat paard moet zo weer terug, dus eerst de toren naar f1 om f2 te dekken.” 14…g4 15.Pg1
Nu wil ik met het paard naar f4. Maar als ik het paard naar d5 speel, ziet hij dat ik naar f4
wil, dus: 15…Ph5 16.Lb2 Hij ontwikkelt de loper, maar nu doe ik: 16…Pf4 Hij ziet dat
zijn pion op g2 in staat en speelt dus: 17.g3 Pg2+

18.Ke2 Df3+ en wit gaf verbrijzeld op.
Na deze partij trekt de tegenstander van Frans zich terug uit het toernooi en is nooit meer in
Gent waargenomen. De volgende ochtend aan het ontbijt vangt Kees Stap de vraag op:
“Wat waren dat voor luidruchtige dwazen die midden in de nacht Pg2-Pg2-Pg2 liepen te
zingen?” De ‘daders’ zijn nooit achterhaald.
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Oom Harmen leert zijn neefjes schaken

Harmen van de Werken – Eelco Kuipers
Gent 2000
1.d4 Pf6 2.c4 e5 3.dxe5 Pg4 4.Lf4 Pc6 5.Pf3 Lb4+ 6.Pbd2 De7 7.a3 Pgxe5 8.Pxe5 Pxe5
Dreigt mat. 9.e3 Lxd2+ 10.Dxd2 0–0 Ik weet niet veel van de Budapester, maar wel dat
zwart compensatie heeft voor het loperpaar door zijn sterke paard op e5. Wit moet met c5
en eventueel Dc3, b4, Tc1 en Td1 veld d6 gaan ondermijnen en zodoende het paard
verjagen. 11.Le2 Kan niet slecht zijn. 11... a5 Oh, zwart probeert mijn damevleugelacties
tegen te gaan! 12.Dc3 Forceert d6. 12... d6 13.c5! Anders komt b6 en kan ik voorlopig geen
c5 spelen. 13... Ld7 14.0–0 a4 15.Tfd1 Wit blijft drukken op d6. 15... Lc6 16.cxd6 cxd6
17.Td2 f6 Zwart is al in de problemen, maar wil het paard op e5 houden. 18.Db4! (zie
diagram) Wint een pion.

18... Df7 19.Txd6 Dg6 20.Lg3 Tad8 21.Tad1 Txd6 22.Txd6 Tc8 Zwart heeft
aanvalskansen, maar als wit het hoofd koel houdt dan moet hij gewonnen staan. 23.f3
Ontpent de loper en dreigt Lxe5. 23... Pf7 Nu is ook het paard van e5. 24.Td4 Dc2 25.Dd2
Dxd2 Verrassend! 26.Txd2 Kf8 27.Kf2 Ke7 28.Tc2 Td8 29.e4 Pg5 30.Ke3 Pe6 31.Td2
Tc8 32.Ld6+ Ke8 33.Lc4 Ld7 34.Ld5 b6 35.f4 Als je het loperpaar hebt, dan moet je met
de pionnen de velden voor het paard afpakken, zelfs al is het slecht voor je
pionnenstructuur (Steinitz), dus met een pion meer is het nog sterker. 35... Tc1 36.g3 g6
37.Lb4 Pc5 38.Lg8?! Toch weer impulsief op pionnenjacht, het loopt goed af. 38... Te1+
39.Kf3 Lc6 40.Ld5 Lxd5 41.exd5 Kd7 42.Tc2 Tf1+ 43.Ke2 Tb1 44.Lc3 Pe4 45.Kd3 f5
46.Kc4 Kd6? Betere vechtkansen geeft Td1. 47.Le5+ Kd7 48.Kb5 Pd6+ 49.Kxb6 1–0
Voor wit toch een gemakkelijke overwinning en zwart vraagt zich af wat hij fout heeft
gedaan.

Wanneer Heinekamp met pensioen gaat, kunnen wij alleen maar hopen op een waardig
vervanger. Gelukkig blijkt Max prima aan onze kwalificaties te voldoen. Hij weet de
nachtelijke ups even goed te verzorgen, voegt lekkere hapjes aan de nootjes toe en weet het
sluitingsuur nog te verlaten.

Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan in februari 1996 wordt er rijkelijk verlaat op 11
januari 1997 een lustrumtoernooi georganiseerd, dat samenvalt met een wedstrijd van het
eerste. Vervolgens gaat men eten bij King’s Garden op de Stadsbrink. Wanneer het buikje
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rond gegeten is, willen enkele mensen nog de stad in om met schaakbord en alcohol de
viering te besluiten. Maar in café ’t Gat krijgen ze geen schaakbord. De reden? Het is
zaterdagavond!

Extern loopt het seizoen 1997-98 erg goed: Wageningen weet voor het eerst de OSBO-cup
te winnen, en het eerste en tweede promoveren. Frans van der Wall is dit seizoen
oppermachtig: clubkampioen, snelschaakkampioen en rapidkampioen. Er zijn eerder al
diverse dubbels gepakt, maar dit is de eerste tripel.

Op donderdagavond 22 oktober 1998 overlijdt de heer Beemster tijdens zijn partij. Hij is
dan bijna 50 jaar lid van Wageningen geweest. In de jaren vijftig en zestig was hij meer dan
10 jaar secretaris en vanaf  1971 tot zijn overlijden heeft hij in het bestuur gezeten als
penningmeester. Er wordt besloten om een beker naar hem te vernoemen, de Beemster-
Bokaal, die door middel van knock-outwedstrijden op het spel staat. Ter ere van deze
bijzondere man, die op de achtergrond zo lang zo veel voor de club heeft betekend, volgt
hier zijn laatste partij.

J. Melgers – A.B.R. Beemster
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Pf3 Pc6 4.d4 d6 5.Lxf4 Lg4 6.Le2 Pf6 7.Pc3 Le7 8.d5 Lxf3 9.Lxf3 Pe5
10.h3 0-0 11.De2 Pg6 12.Le3 Pd7 13.0-0-0 Lg5 14.Tdf1 Lxe3 15.Dxe3 Pde5 16.Lh5 De7
17.Pe2 Pc4 18.Dd4 Dg5+ 19.Pf4 Pxf4 20.Lxf7+ Txf7 21.Dxc4 Pxg2+ 22.Kb1 Txf1
23.Dxf1 en in deze stelling, uiteraard gewonnen voor zwart, werd de heer Beemster onwel.

Na jaren afwisselend te hebben gespeeld in de promotieklasse en de 1e klasse van de OSBO
(met zelfs een tussentijdse afdaling naar de 2e klasse) lukt het het eerste kampioen te
worden in de promotieklasse en speelt Wageningen in het seizoen 1998-99 eindelijk weer
eens op landelijk niveau. Meteen met succes, want het eerste wordt wederom kampioen en
promoveert naar de 2e klasse KNSB. Een half jaar later wordt het eerste team gelauwerd
voor haar prestaties: de gemeente Wageningen roept het team uit tot sportploeg van het jaar
1999.

In 2000 gaat Wageningen digitaal. Erik van de Dikkenberg geeft de vereniging een eigen
plek op het Internet (members.tripodnet.nl/edikkenberg/index.html). Interne resultaten en
externe prestaties zijn hierdoor veel sneller beschikbaar, althans voor degenen die on line
zijn. Ook worden er e-mailschaaktoernooien georganiseerd, die ‘live’ via de site te volgen
zijn.

Vast onderdeel bij de afsluiting van het jaar, het oudejaarsschaak, is de laatste tien jaar het
kerstverhaal van Jan Blom. Als passende afsluiting van dit hoofdstuk volgt hier zijn verhaal
uit 1994.

EEN WITTE KERST

Kolonel Vladimir Pesjko van de KGB keek somber uit het raam van zijn werkkamer in de
Russische ambassade in Den Haag. Echt Nederlands decemberweer, dacht hij. Drie dagen
voor Kerstmis, en nog steeds geen sneeuw. Druilerige regen en een naargeestige wind.
Thuis in Moskou zouden nu de sneeuwvlokken uit de lucht vallen. Vladimir droomde van
een witte Kerst, en hij had voor de Kerstweken thuisverlof aangevraagd.
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Vladimir drukte op een knop op zijn bureau. Na vijf seconden werd er op de deur geklopt,
en luitenant Olga Nesjmetdinova kwam binnen.
- U had gebeld, kameraad kolonel?
- Noem me geen kameraad, dom mens. We leven niet meer in de tijd van Brezjnjev.
- Excuus, kolonel. Vergissing. U had gebeld?
- Ja, luitenant. Is er al een reactie uit Moskou op mijn verlofaanvraag?
- Inderdaad, kolonel. De fax is net binnen. Alstublieft.
Vladimir greep het papier. Terwijl hij het las, kroop een uitdrukking van ontzetting op zijn
gezicht.
- Dit is toch ongehoord. Moet je kijken, luitenant: De staf van de ambassade in Den Haag

krijgt geen verlof zolang het paarse kabinet van premier Kok aan de macht is. Moskou
wil volledig geïnformeerd blijven over het reilen en zeilen in Nederland, en daarom
moet iedereen op zijn post blijven. Ze lijken wel gek!

Olga aarzelde geen moment.
- Dan laten we toch het paarse kabinet vallen, kamera…, pardon kolonel. Dat is een

makkie. De studenten kunnen het bloed van de regering wel drinken. Hetzelfde geldt
voor de kleine winkeliers die binnenkort ook op zondag moeten werken. De chronisch
zieken zijn razend over de bezuinigingen op de WAO, de ouderen spugen vuur vanwege
de bezuinigingen op de AOW. De vakbonden willen geen loonmatiging, de werkgevers
vinden de belastingen te hoog, de militairen protesteren tegen de kortingen op de
defensie-uitgaven, enzovoort. Nederland is één groot kruitvat. We hoeven er alleen
maar een lont in te steken.

- En hoe doen we dat, luitenant?
- Ik heb een idee, kolonel. U weet dat ik vorig jaar in Tiel een nieuwe geheim agent heb

geworven. Moet u horen…
***

In de woonkamer in een van de duurste huizen van Tiel ging de telefoon. De vrouw in de
hemelsblauwe jurk zuchtte, en zette haar glas ingestraald Spa blauw op het tafeltje naast
haar fauteuil. Ze stond op, liep naar de telefoon en nam op.
- Met Yomanda.
…
- Ja, kolonel.
…
- Maar dat kan ik toch niet doen, kolonel. De geesten uit de sferen hebben mij geen

boodschap gezonden.
…
- Ja, kolonel.
…
- Ik begrijp het, kolonel.
…
- Ja, kolonel. Tot uw orders, kolonel.

***

De Evenementenhal in Tiel was de 23e december afgeladen vol. Ruim tweeduizend  op
genezing hopende zieken keken reikhalzend uit naar het moment dat Yomanda zou
verschijnen. Ze hadden allemaal een tientje betaald. Zesenvijftig zieke honden die door hun
bazen waren meegenomen, eveneens à raison van ƒ10,- per dier, blaften dat het een aard
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had. De cateringafdelingvan de Evenementenhal draaide een recordomzet aan bekertjes
koffie en broodjes kaas. Zodra Yomanda het podium beklom, sprong een rolstoelrijder uit
zijn stoel en begon rondjes door de hal te rennen. Iemand die de dag tevoren bij een val van
de trap zijn been had gebroken, gooide spontaan zijn krukken weg en maakte vijftig diepe
kniebuigingen achter elkaar. Een twintigjarige hond trok met een enorme sprong zijn baas
met stoel en al ondersteboven. De baas liet de riem los. De hond vloog op een oude vrouw
af, en beet haar een vinger af. De vrouw raapte lachend de vinger op, en zette hem terug aan
haar hand. Yomanda begaf zich naar de microfoon op het podium. Ze zei:
- Hou allemaal onmiddellijk op met die flauwe kul.
De hele Evenementenhal verstomde. Alle mensen en honden hielden de adem in. Yomanda
hernam:
- Ik heb vanochtend een heel bijzondere boodschap voor jullie. Er is vandaag geen

healing. In plaats daarvan gaan we …

***

Om acht uur ’s avonds in zijn appartement zette kolonel Vladimir Pesjko de televisie aan
om het Journaal te zien. De stem van Harmen Siezen klonk uit het toestel.
- Goedenavond. Het nieuws van vrijdag 23 december. De chaos in het land neemt

ongekende vormen aan. Vanochtend braken in Tiel rellen uit toen tweeduizend zieken
na een bijeenkomst in de Evenementenhal een demonstratie hielden voor hogere WAO-
uitkeringen en minder strenge keuringen. De demonstatie ontaardde in vernielingen en
plunderingen van winkels. De chaos sloeg al snel over naar andere plaatsen in het land,
waar ontevreden zieken, bejaarden, studenten, werkgevers, werknemers, militairen,
bankiers, gokverslaafden en horeca-ondernemers de straat op gingen. Overal wordt
geplunderd en worden vernielingen aangericht. De regering is in spoedzitting bijeen. De
Mobiele Eenheid heeft orders ontvangen de protesten met geweld neer te slaan, maar
meer dan zeventig procent van de Mobiele Eenheid is in staking gegaan en demonstreert
mee. Later op de avond zal premier Kok een televisietoespraak houden tot de
Nederlandse bevolking in een poging om olie op de golven te gieten, maar experts zijn
van mening dat dat onbegonnen werk is. Met een spoedige val van het kabinet wordt
ernstig rekening gehouden …

Grijzend haalde kolonel Pesjko een vliegticket uit zijn binnenzak. Een business-class retour
Amsterdam-Moskou. Toch een witte Kerst, dacht hij.

***

Schiphol, zaterdag 24 december. Kolonel Pesjko sjouwde zijn twee zware koffers de
vertrekhal binnen. Hij wilde zich juist naar de incheckbalie begeven toen in vier talen een
mededeling werd omgeroepen:
- Hier volgt een mededeling voor alle passagiers. Wegens acties van omwonenden tegen

de aanleg van de vijfde start- en landingsbaan is de luchthaven Schiphol met
onmiddelijke ingang voor onbepaalde tijd gesloten voor alle inkomende en uitgaande
vluchten.

Later die dag werd kolonel Pesjko door medewerkers van de Binnenlandse
Veiligheidsdienst gearresteerd, net toen hij de HEMA in Den Haag verliet. Hij had daar een
plastic kerstboomje aangeschaft, en een spuitbus kunstsneeuw.
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Gesprek met Bert Bijsterbosch en Rijk Timmer

Bert Bijsterbosch en Rijk Timmer zijn ten tijde van het 75-jarig bestaan van de club het
langst lid van de club. Bijsterbosch is onafgebroken lid sinds 1963 en Rijk Timmer is in
1952 bij het starten van de jeugdafdeling lid geworden. Hoewel laatstgenoemde ook vele
jaren geen lid was, leek het de redactie zinvol om deze twee heren vooral over hun eerste
tijd op de club enkele vragen te stellen. Als 75-jarige wil er immers wel eens wat informatie
verloren gaan.

Rijk, jij bent in 1952 lid geworden van de SVW. Je was toen 12 en er werd net een
jeugdafdeling opgezet. Vertel eens wat over die eerste tijd.
R: Door de schaakclub was er een actie gestart om in de 6e klas van alle Wageningse lagere
scholen schaakles te geven. Mijn oom Piet, die houtbewerker was en lid van de schaakclub,
had daarvoor een aantal demonstratieborden gemaakt. Aan het eind van dat  jaar werd
gevraagd of we lid wilden worden van de schaakclub. Ik ben toen tegelijk met 15 tot 20
jongens lid geworden. En die groep is jarenlang bij elkaar gebleven. Daar waren talentvolle
schakers bij zoals Wim en Cees Andriessen, Dolf de Graaff, Gabe van der Zee. Wij hadden
toen les van half zeven tot acht uur op vrijdagavond in de foyer van de Junushoff,
voorafgaande aan het seniorenschaak. De heer Haalebos, de directeur van het postkantoor,
gaf ons les. Dat was net Einstein, met zo’n grote witte krullenbol. In ’55 of ’56 nam Kool
dit over.
Toen de jeugdafdeling eenmaal draaide, begon het sommige senioren wat wit om de neus te
worden. Die zagen hun plaatsje in de verschillende teams bedreigd. En wij konden echt wel
schaken, hoor! Je had toen nog het groepensysteem met promotie en degradatie. Je speelde
alleen tegen mensen in zo’n groep. En je wist nooit of je die avond wel kon spelen omdat
de wedstrijdleider pas indeelde als je aanwezig was. Dat ging dan jij tegen jij, jij tegen jij en
jij blijft over. Jammer dan. Je kon niet tegen iemand uit een andere groep spelen. Nou, en
als jeugdlid moest je onderaan beginnen en dan duurde het een hele tijd voordat je in de
bovenste groep zat. Er waren maar liefst 6 seniorengroepen! En het was de volle 4 uur
schaken. Niet zoals nu een uur per persoon. Nee, geen flauwekul, het volle pond. Dat was
voor ons een slecht systeem en mede daardoor ging dat systeem op de helling en kregen we
het Keizersysteem: je speelde tegen iemand op de ladder die bij jou in de buurt stond. Dat
hield tevens een aanzienlijke verzwaring van de taak van wedstrijdleider in, maar nu kon je
wel vantevoren afbellen.
Om de jeugd tegemoet te komen, werd er ook een 4e tiental ingeschreven in de externe
competitie: 6 jeugdleden en 4 senioren. Dat was mede met het oog op het autovervoer, dat
in die jaren natuurlijk toch een probleem was. Ik weet nog dat we op zekere avond tegen
ZZZ (Zetten Zonder Zorgen) uit Zetten moesten spelen. Die mensen zagen daar zes 15,16-
jarigen binnen komen marcheren en die begonnen meteen te steigeren. “Tegen kinderen
spelen we niet”, zeiden ze. Nou, dat was dus al 6-0 en die wedstrijd wonnen we met 6-4.
Dat was mooi, hoor! Ik kan mij overigens niet herinneren dat er na onze groep van 15 nog
veel nieuwe jeugdleden bijkwamen. Ik herinner me in ieder geval niet dat er junioren
doorstroomden naar de senioren.
B: Dat weet ik ook niet maar ik weet wel dat ik nog, ik meen in de jaren zestig, eens een
jeugdteam naar Dronten moest brengen. En dat was toen nog een mijl op zeven. Na 2 uur
rijden kwamen we daar aan en ik weet nog dat 2 jochies al in 5 minuten verloren hadden.
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Jullie speelden aanvankelijk in de Junushoff.
R: Dat klopt. En de jeugd had toen les van half zeven tot acht, voordat het seniorenschaak
begon. Op de vrijdagavond. Maar dat was verre van ideaal. Je zat in een klein zaaltje met
een lage zoldering en die grote kerels zaten daar maar die zware sigaren te dampen. Die
rook bleef natuurlijk hangen en dat ging dan in je kleren zitten en dan zei mijn moeder
altijd dat ik gerookt had. Toen speelde ik al bij de senioren. Bovendien was in het zaaltje
ernaast de kegelbaan en die kegels gingen natuurlijk nog wel eens om. Dat is logisch. En
het kwam ook geregeld voor dat ze ons zaaltje verhuurd hadden en dan moesten we of op
de kegelbaan zitten of we werden op het podium gezet.
B: Nou ja, in die jaren kon je wel meer gekke dingen meemaken. Zo weet ik nog een
wedstrijd tegen Jutphaas. Daar speelden we in een café en in hetzelfde zaaltje draaide een
western. Weliswaar was de gelagkamer door een gordijn in 2 ruimtes verdeeld, maar je kon
die film goed volgen. En de hele tijd hoorde je schieten.

En begin jaren ’60 verhuisde SVW naar de kantine van het scheikundegebouw op de
Dreyen?
R: Ja, en de kantine was bovenin. De conciërge, Groenevelt, had geen zin om de hele avond
in zijn hok te zitten en die zei dat er één partij beneden in de hal gespeeld moest worden.
Ter bewaking tegen ongenode gasten. Dan kon hij tenminste een paar uur naar huis, want
hij woonde op het terrein. Dus vele jaren werd daar steeds een partij gespeeld.
B: We mochten tot twaalf uur gebruik maken van dat gebouw. Dat was de afspraak. En
Groenevelt moest afsluiten, want die was uiteindelijk verantwoordelijk. Dan kwam eerst
om half twaalf Van Brakel, die de kantine dreef, langs de tafels en die lispelde:
“Tjippetjoep, wie wil er nog tjippetjoep?” Die man zat daar voor zijn brood en die wilde
wel wat verkopen. En schakers zijn geen grote consumenten. Dus hij ging daar kippensoep
en kroketten verkopen, want van die paar kopjes koffie die de schakers drinken, daar word
je niet vet van. Om kwart voor twaalf ging dan plotseling het licht uit-aan, uit-aan. Dat was
Groenevelt, die terug was op zijn post en die er zeker van wilde zijn dat hij om twaalf uur
kon afsluiten. En volgens hem was de effectiefste methode: met de lichten knipperen. En
dat was natuurlijk op het heetst van de partijen. In tijdnood vaak. Nienhuis kon zich daar
elke keer weer geweldig over opwinden.

En wanneer is de schaakclub naar de Vredehorst gegaan?
B: Het precieze jaartal weet ik niet meer, ik denk 1979. En dat was natuurlijk een hele
verbetering, met die Hein toentertijd. De schaakclub is nu niet meer alleen een schaakclub,
het is een sociëteit geworden. Men ontmoet elkaar hier.
R: Ik ben in 1976 gestopt met schaken en in 1997 weer lid geworden. De sfeer is nu veel
relaxter. Vroeger sprak je iedereen aan met ‘Mijnheer’ en ‘U’ en droeg het merendeel een
stropdas. Veel meer rangen en standen. Het is een groot verschil met vroeger.

Even nog terug naar de jeugd. Dat was dus een heel gedoe toen de jeugd beter begon te
spelen dan de senioren?
R: Nou en of. Er werd bijvoorbeeld gezegd dat het voor de ontwikkeling van de jeugd
slecht zou zijn als ze te snel naar de top zouden doorstromen. Maar een Wim Andriessen
zat na de verandering van het speelsysteem al snel op bord 1 van het 1e team. En ook was
het toen zo dat de binnencompetitie bepalend was voor de samenstelling van het 1e team,
maar de wedstrijdleider mocht daar wel van afwijken. Toen Nienhuis binnenkwam, werd
hij aangekondigd als een zeer sterke speler. Die zet je niet aan bord 10 van het vierde. Zo
ook Samkalden. Samkalden werd hier prof en die eiste bord 1 van het 1e team op, anders
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kwam hij niet. Andriessen heeft zich daar hevig tegen verzet, stelde een tweekamp voor,
maar niets daarvan: Samkalden kreeg bord 1. En toen Andriessen te sterk werd voor SVW
en voor Arnhem ging spelen, werd dat als verraad beschouwd. Toen hij weer terug wilde
komen naar SVW, omdat het in Arnhem niet gezellig was, riep dat nog een hele discussie
op.

Het 40- en 50-jarig bestaan van SVW. Wat kunnen jullie je daarvan herinneren?
B: Van het 40-jarig jubileum kan ik mij niets herinneren.
R: Ik ook niet. En bij het 50-jarig bestaan was er een buffet en een hoop niet ter zake
doende flauwekul in de ‘Leemkuil’. Peter Doelman was toen de grote animator.
B: Ja, en ik herinner mij ook een lezing van prof. dr. A.D. de Groot, getiteld De psychologie
van de schaker. Daarop was hij al jaren eerder gepromoveerd. Misschien had hij zijn lezing
nog wat geactualiseerd. Dat was overigens niet op dezelfde dag als het feest.

Jullie zijn allebei lang geleden lid geworden. Wat weten jullie nog van de verschillende
voorzitters? De Kramer bijvoorbeeld was voorzitter van ’56 tot ’70.
B: Nou, het liep allemaal wel, dus dan kun je zeggen dat De Kramer een goede voorzitter
was. Hij deed het ook graag. En wat hij vooral leuk vond, was het uitreiken van de prijzen
bij het Bevrijdingstoernooi. Je had in die jaren, en nog lang daarna, een invitatiegroep en
andere groepen. Die groepen bestonden uit 4 personen, die een halve competitie speelden.
Je speelde op vrijdagavond, zaterdagmorgen en zaterdagmiddag. Alle nummers 1 en 2
kregen zowel een prijs als een diploma of getuigschrift en er waren soms wel 30 groepen.
En al die namen moesten op die diploma’s geschreven worden. Dat was een heel karwei en
dat wilde wel eens laat worden. Voor de prijzen had je een grote tafel, tjokvol prijzen in
natura, en dan mocht men iets uitkiezen. De Kramer deelde die diploma’s dan uit en dat
vond hij prachtig. Dan glorieerde hij helemaal.
R: En als mijn vader een prijs gewonnen had, nam hij altijd een doos sigaren. Want die man
rookte als een ketter.

En in de periode van de volgende 2 voorzitters?
B: Toen ik voorzitter was van ’70 tot ’74 hebben we ons vooral beziggehouden met het
wijzigen van de statuten en het huishoudelijk reglement. Dat was erg verouderd. En het
begin was nogal roerig, want toen ik voorzitter werd, was in één keer het oude bestuur
opgestapt. Alleen Beemster was aangebleven. Sötebeer en nog wat ouderen vonden het
geen stijl om allemaal tegelijkertijd af te treden en zeiden hun lidmaatschap op.

Van Staalduine, voorzitter van ’74 tot ’84,  heeft mij eens gezegd dat hij door zijn zeer
slechte gehoor nooit de achterste rijen van de vergadering kon horen. En naarmate de
avond vorderde, ging hij steeds meer gokken wat er gezegd werd. Dat pakte wel eens
verkeerd uit, maar grote blunders heeft hij daarmee niet gemaakt.
B: Ik kan mij dat niet meer herinneren.

Kun jij je nog wat van Gerrit Walstra als voorzitter herinneren?
B: Ik had in die jaren geen grote bemoeienis met de club. Ik weet nog wel dat het
radioprogramma “Man en Paard” met Hans Böhm toen een keer is geweest. En Gerrit deed
dat prima.
R: En Gerrit had toen de merkwaardige gewoonte om op de leuning van zijn stoel te gaan
zitten en zo van bovenaf naar zijn bord te kijken.
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In de tijd van De Kramer is de Keijmanbeker ingesteld. Hoe is dat in zijn werk gegaan?
R:  Keijman was een jaar of 50 toen hij eind jaren ’50 bij SVW kwam spelen. Hij heeft in
’65 of ’66 een dodelijk ongeluk gehad tussen Rhenen en Utrecht. Hij heeft steeds in het 1e

team gezeten. In overleg met zijn vrouw is toen de Keijmanbeker ingesteld voor de speler
met de beste prestatie in de buitencompetitie.

SVW is dus begin jaren zestig naar de Dreyen gegaan. Maar waar vond het
Bevrijdingstoernooi dan plaats?
R: Nadat we naar de Dreyen zijn gegaan, is het Bevrijdingstoernooi eerst een paar jaar in
“Ons Huis” geweest. Toen zijn we voor korte tijd weer teruggegaan naar de Junushoff,
maar al gauw gingen we naar d’Avondwake. Daar is het toernooi tot onze verhuizing naar
de Vredehorst gehouden. Daarna een flink aantal jaren in de Vredehorst [en soms in het
IAC, red.]. En nu zit het dan in de openbare bibliotheek.

Is het oudejaarsschaak ook uit een ver verleden?
R: Toen ik in de jaren ’50 senior werd, bestond dat al. Dat was altijd warme bisschopswijn
en oliebollen.

De oliebollen werden door de leden gebakken?
R: Nee, ben je gek, die werden ergens bij een bakker gehaald. En dan was er meestal
gongschaak. Dan werd er op de gong geslagen en dan moest je een zet doen. Of er was
gewoon een toernooitje met snelschaak. Maar het was altijd heel gezellig. En zo ging het
steeds tot ik mijn lidmaatschap opzei in 1976.
B: Er is wat verandering gekomen bij onze verhuizing naar de Vredehorst. Toen kreeg je
ook een probleemstelling en zo.
R: Zo nam Andriessen begin jaren ’70 opeens Sosonko mee met oudejaarsschaak. Hij
kende Sosonko via Sijbrands. Sijbrands vrouw was een Russin en het eerste boekje dat
Andriessen uitgaf, was een damboek van Sijbrands. Andriessen heeft Sosonko hier
geïntroduceerd, maar Sosonko is nooit lid van de club geweest.
B: Hij won toen van mij met 2 vingers in de neus. Ik had niets in te brengen. Het leuke van
oudejaarsschaak was dat je veel meer socialiseerde. Je sprak veel meer mensen dan op de
reguliere speelavonden. De sfeer was anders. Je moet niet vergeten dat in die tijd alles nog
heel strak en formeel toeging. Dat is nu anders.
R: Er is een groot verschil met vroeger. Toen ik in 1976 mijn lidmaatschap opzei, was het
een formele, vrij strakke vereniging. Je kwam alleen om te schaken. Toen ik in 1997 weer
lid werd, was de sfeer relaxter. En dat kwam natuurlijk ook door Max en Hein. Je kunt nu
aan de bar of in de hal tenminste even praten. En je hoeft niet meteen om twaalf uur naar
huis. Dat kon vroeger niet omdat er geen hal was.

Beemster is een historische man voor de vereniging. Hij was penningmeester van 1966 tot
zijn dood in de herfst van 1998 en je kunt wel zeggen dat hij als schaker in het harnas is
gestorven: op de club tijdens een competitiewedstrijd.
B: Beemster was een gedegen, heel zorgvuldig werkende man, die nooit veel op de
voorgrond trad. Hij schaakte buitengewoon graag. We hebben hem nooit op een foutje
kunnen betrappen en ik had de neiging tijdens mijn voorzitterschap om tegen hem te
zeggen: sluit jij je boeken maar, we gaan een kop koffie drinken. Beemster was ook zo
verantwoordelijk dat hij ten tijde van het Bevrijdingstoernooi, als de kas leeg was, dat
tijdelijk uit eigen zak aanvulde.



65

R: Beemster was voor ons jongeren een hele aardige man. Niet neerbuigend maar best
belangstellend. Wij mochten hem graag.

Laten we eindigen met het 1e team. SVW beleeft wat dat betreft goede tijden. Wat weten
jullie over het verleden wat het 1e team betreft?
R: SVW 1 speelt nu in de 2e klasse van de KNSB. Maar dat is in het verleden ook 2 keer
gebeurd. Toen was er alleen nog geen 3e klasse KNSB, maar het 1e team uit het begin van
de jaren zeventig was ook heel sterk met onder andere Hoorweg, Nienhuis en Kruithof. In
het begin van de jaren zestig hebben ze ook landelijk gespeeld maar dat team was toch
minder. Ik denk dat het huidige 1e team het beste is dat wij ooit op de been hebben kunnen
brengen.

Goed, Bert en Rijk, jullie worden bedankt.

Daan van Baarsen en Frans Bonnier, december 2000
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Hoofdstuk 7: Van Capitulatie- naar Bevrijdingstoernooi

Het idee om een groot toernooi te organiseren ontstaat op de jaarvergadering van 1
november 1946.

“Bij punt 6, de Bestuursmededelingen, deelt de voorzitter [Lehr] mede dat hij er veel voor
voelt weer eens actie in de schaakgelederen te brengen. [...] In de tweede plaats stelt de
spreker voor in 1947 of 1948 een 2-daagse wedstrijd in Wageningen te organiseren. [...] De
heer De Zeeuw voelt veel voor de historische meidagen, om de wedstrijden te houden. Dit
voorstel vindt bijval en wordt gesteund door het merendeel der aanwezigen.”

De KNSB geeft toestemming en op 5 mei 1948 om negen uur is het dan zover: Voorzitter
Lehr opent het eerste ‘Nationaal Capitulatie-Schaaktournooi’. Voor het toernooi wordt een
folder ontworpen. Het ‘Ten Geleide’ volgt hier integraal:
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Op de voorkant van de folder prijkt het volgende embleem:

De witte koning, generaal Foulkes, zet met behulp van zijn kasteel de zwarte koning,
generaal Blaskowitz, mat.

Na de eerste ronde zal een bezoek worden gebracht aan de ‘historische’ Capitulatiezaal in
hotel “De Wereld” en volgt er een officiële ontvangst door de burgemeester van
Wageningen, Mr. J. Klaasesz. Het toernooi bestaat uit vierkampen en er zijn twee
invitatiegroepen. Bekende naam in groep A is de Arnhemse schaker B. Perfors en in groep
B de kampioen van Friesland, H. Kramer. Groot succes is er voor de clubkampioen van
Wageningen, R. de Vita, die groep A op zijn naam brengt.
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Op de jaarvergadering van 10 september 1948 wordt dit eerste toernooi besproken. Het
bestuur deelt mee dat het het geschikter acht het toernooi om de twee jaar plaats te doen
hebben. Maar sommige leden willen geen enkele periodiciteit. Men gaat tot stemming over
en alle stemmen zijn voor organisatie van het toernooi. Bij een tweede stemming of het
toernooi elk jaar gehouden moet worden, blijkt dat 14 van de 23 geldige stemmen voor zijn.
Een traditie is geboren.

Het toernooi van 1949 is de eerste met internationale deelname. De internationale deelname
is ontstaan door een Nederlands-Engelse sportuitwisseling, die contacten tussen de schakers
van Wageningen en Beckenham (een voorstad van Londen) heeft opgeleverd.

In totaal zullen er tien Capitulatietoernooien worden gehouden. Hoogtepunt is wellicht het
achtste Capitulatietoernooi in 1955, welke in het teken staat van het 10e Bevrijdingsfeest.
Dr. Euwe is na enige briefwisselingen bereid gevonden om aan het toernooi deel te nemen.
Euwe wint invitatiegroep A voor Bouwmeester, Spanjaard en Stumpers.

Op de Algemene Ledenvergadering van 26 september 1955 komt het voorstel van de
voorzitter van de KNSB, de heer Van Steenis, om de naam ‘Capitulatie-Schaaktoernooi’ te
wijzigen in ‘Bevrijdingstoernooi’, aan de orde. Het blijkt dat het merendeel van de leden
voor handhaving van de oude naam is en er wordt besloten de naam niet te wijzigen.

Op 4 en 5 mei 1957 jubileert het Capitulatie-Schaaktoernooi. Om financiële redenen is er
dat jaar geen buitenlandse deelname. Op de bestuursvergadering van 30 januari 1958 wordt
alsnog besloten om de naam te veranderen in ‘Bevrijdingstoernooi’ als tegemoetkoming
aan de door verschillende prominente figuren geuite wens, de oude naam niet langer te
handhaven. Het is een uitnodiging aan Duitse schaakvrienden om ook deel te nemen. Op 4
en 5 mei 1958 wordt het 11e Bevrijdingstoernooi gehouden.

Het 16e Bevrijdingstoernooi van 1963 is bijzonder. Het toernooi vindt niet plaats in de
vroege meidagen, maar op 14 en 15 juni. Reden is het 700-jarig bestaan van de stad
Wageningen. Door belangrijke bijdragen van enkele bedrijven en een garantie van de
gemeente wordt het mogelijk een sterke bezetting te verkrijgen. Er zijn 4 invitatiegroepen,
waaronder een dames- en een studentengroep. Bij de dames wint mevrouw H.G. Timmer
voor de dames Beelaerts van Blokland, Roodzant en De Klerck. De studentengroep is een
prooi voor R.A.G. de Graaff, oud-lid en spelend voor Philidor Leiden, voor Etmans en ons
eigen lid Riemersma. Helaas kon C. Zuidema (later nog Nederlands kampioen) door ziekte
niet meedoen. De invitatiegroep B ging naar H. van Oosterom voor Van den Tol,
Henneberke en Speijer. In invitatiegroep A strijden Donner, Bouwmeester, Van Scheltinga
en ons eigen talent Andriessen om de eer. Donner en Bouwmeester eindigen bovenaan met
2 uit 4, waarna door loting Bouwmeester als winnaar wordt aangewezen. Andriessen en
Van Scheltinga eindigen ieder met 1 punt. Uit dit toernooi de partij Andriessen-Donner,
door Andriessen van commentaar voorzien.
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Andriessen – Donner
Wageningen 1963

1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 4.e3 0-0 5.Pe2 d5 6.a3 Le7 7.cxd5 exd5 8.b4 b6 Deze variant
was toentertijd in de mode. Ik had de variant bestudeerd, maar kende alleen maar partijen
met 8... c6, waarop wit zich opstelt met 9.Pg3 en 10.Ld3. 9.Pg3 Te8 10.Ld3 Achteloos
kiest wit voor dezelfde opstelling als tegen 8... c6. Op de vorige zet kwam 9.Pf4 in
aanmerking (om c6 af te dwingen) en nu was in elk geval 10.Le2 beter. 10... c5 11.bxc5
bxc5 12.0-0 cxd4 13.exd4 Pc6 Zwart staat beter, want pion d4 is zwakker dan die op d5.
Wit moet reeds noodmaatregelen nemen om op de been te blijven. 14.Da4 Ld7 15.Lb5 Tc8
16.Le3 a6 17.Lxc6 Txc6 18.Db3 Le6 19.Tfc1 Ld6 20.Pce2 Tb6 21.Da4 Db8 22.Lg5 Ld7
23.Da5 Pe4 24.Le3 Db7 Stelt een kleine valstrik: 25.Lf4? Pxg3 met stukwinst. Toch geeft
de tekstzet het voordeel uit handen. Juist was 24... Pxg3. 25.Pxe4 dxe4 26.Pc3 Db8 27.h3
Db7 28.Tab1 Tb3 29.Txb3 Dxb3 30.Dd5! Dxd5 31.Pxd5 a5?! Donner wenst zich niet
met remise tevreden te stellen na 31... Lxa3 32.Ta1 en hoopt op fouten van zijn
tegenstander. 32.Pb6 Lb5 33.a4 Ld3 34.d5! Zwart is in moeilijkheden. De witte d-pion is
sterk, terwijl de zwarte a-pion kwetsbaar is. 34... f5 35.Tc6 Le5 36.d6 Td8 37.d7 Kf7
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38.Lc5 Hierna kan zwart zich nog juist redden. Eenvoudig, en vrijwel beslissend was
38.Lg5 Lf6 39.Lxf6 gxf6 40.Tc5, want op 40... Ke6 41.Txa5 Tb8 heeft wit 42.Td5! 38... f4
39.Tc8 Lf6 40.Ld6 Dreigt beslissend 41.Lc7, maar daar heeft zwart zich tegen gewapend.
40... e3 41.Lxf4 En vooral niet 41.fxe3 fxe3 42.Lc5 e2 43.Lf2 (43.Kf2 Lc3) 43... Ld4! en
zwart wint. 41... exf2+ 42.Kxf2 Ld4+ en remise gegeven. Na 43.Le3 Lxb6 44.Lxb6 Txd7
45.Lxa5 Ta7 46.Tc5 of 46.Lc3 Txa4 47.Tc7+ kan wit de torens op het bord houden, maar
het leek mij niet gepast dit tegen Donner door te spelen.

Tot en met het 25e Bevrijdingstoernooi in 1972 wordt de strijd gestreden over twee dagen.
Begon het toernooi met vierkampen, later zijn er ook acht- en tienkampen. En staat er geld
op het spel! “Het hoogtepunt vormde het 25e Bevrijdingstoernooi met 92 deelnemers.
Ongeveer de helft speelde in achtkampen om geld, de andere helft in normale vierkampen.”
Gerenommeerde winnaars in de loop der jaren zijn Donner, Bouwmeester en Ree. Onze
eigen crack Wim Andriessen weet in even jaren (’62, ’68 en ’70) het toernooi te winnen.
Het deelnemersaantal varieert tussen vijftig en honderd.

Noodgedwongen vindt het toernooi in 1973 voor het eerst op één dag plaats. Wel op 5 mei.
Sosonko, tijdelijk gehuisvest in Wageningen, wint de hoogste rapid-achtkamp met 7 uit 7.
De nieuwe formule bevalt, want er wordt niet meer teruggegaan naar twee dagen. Ook staat
het toernooi niet altijd meer in de eerste week van mei op de kalender, maar meestal in de
tweede of derde week van mei.

In 1980 is er tijdens de jaarvergadering discussie over de continuïteit van het toernooi.
“Van Baarsen kaart het Bevrijdingstoernooi aan. Men vroeg zich af of het tegenvallende
aantal deelnemers (ca. 80) toeval was of een zich voortzettende tendens. Blom wil een
sponsor in de arm nemen. Traditionele toernooien zijn volgens hem een aflopende zaak. De
voorzitter zegt dat er nog geen beslissingen genomen zullen worden. Voor het komende
jaar zal men de zaak nog eens aanzien.” Viets, lid van verdienste van WSDV en oud-
voorzitter, houdt vervolgens een warm pleidooi voor het toernooi in De Schakel.
“Aangezien op de laatste jaarvergadering van onze vereniging de continuïteit van het
Bevrijdingstoernooi werd besproken, meen ik dat het wenselijk is om ten behoeve van
onze, vooral jongere leden de historische gang van zaken enigszins te moeten toelichten.”
Hij schetst de geschiedenis van het toernooi en besluit met “Ons Bevrijdingstoernooi berust
dus op een waardige traditie ...”

Een jaar later staat het Bevrijdingstoernooi weer op de agenda van de ALV: “Blom merkt
op dat de financiering van het Bevrijdingstoernooi een probleem kan worden, omdat de
eerste ‘dreigbrief’ van de Sportraad reeds binnen is. Ondanks de financiële meevaller van
het seizoen 1980-81 kan de club geen groot aandeel van de kosten voor dit toernooi dragen.
Uiteraard is er nog geen uitspraak te doen over hoe het toernooi gefinancierd moet gaan
worden.”

Onder de bezielende leiding van wedstrijdleider Jan Blom sukkelt het toernooi toch de jaren
tachtig door. Niet dat het niet leuk en gezellig is of dat er nooit wat gebeurt ...
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Marcus meesterlijk

Onze onvolprezen voorzitter Cor Janse vindt dat er meer toernooiverslagen in de
OSBOde moeten komen. Nu, dat kan. Het verslag van het 37e Bevrijdingstoernooi in
Wageningen begint op vrijdag 11 mei, om 11 uur ’s avonds. In het huis van een
toernooi-organisator gaat de telefoon. “Met Joost Marcus. Ik wil morgen graag
meespelen. Hoe kom ik met het openbaar vervoer van Nijmegen naar de Vredehorst
in Wageningen?” “Dat is eenvoudig, meneer Marcus. U gaat met de trein naar Ede-
Wageningen, en van daar met bus 84 richting Wageningen, en de buschauffeur weet
vast wel waar de Vredehorst is.”
De volgende ochtend begint om 10 uur het Bevrijdingstoernooi zonder de Nijmeegse
FIDE-meester, die pas om half elf hijgend en puffend binnen komt stuiven. “In de
verkeerde bus gestapt. De chauffeur wist helemaal niet waar de Vredehorst was!”
Tegenstander Bor vindt het erg jammer, maar laat nou net twee minuten geleden
Marcus zijn vlag gevallen zijn. Nee, voor een vijf-minuten-vluggertje voelt Bor
niets, we spelen tenslotte een rapidtoernooi. Hoe Marcus ook aandringt, Bor blijft
onverzettelijk. Dan toont Marcus hoe inventief hij is: hij verzint een tweede variant.
Als Bor niet wil wijken, dan proberen we de wedstrijdleiding. “De fout ligt bij uw
organisatie! Gisteravond is mij verteld dat de buschauffeur zou weten waar de
Vredehorst is. Dat wist hij niet, dus heeft de toernooiorganisatie een fout gemaakt!”
(FIDE-) meesterlijk gevonden, maar de wedstrijdleiding trapt er niet in, en Bor-
Marcus blijft 1-0, ook al schrijft Marcus daar op de toernooitabel een grote R achter.

(Jan Blom in de OSBOde, nr. 366, 7 juni 1984)

In 1988 is het dan zover, het toernooi gaat niet door. De aankondiging is te laat aangeleverd
en wordt niet geplaatst in Schakend Nederland. De nieuw gevonden sponsor laat het geld
staan. Voorzitter Van Staalduine zegt verbetering toe.

Begin jaren negentig trekt Harrie van Lotringen zich het lot van het toernooi aan. Samen
met wat jonge honden en natuurlijk Beemster neemt hij de organisatie ter hand. Een van de
eerste besluiten is om het toernooi weer op 5 mei te houden. Met zijn advokatenkantoor
begint Harrie het toernooi te sponsoren en via zijn contacten worden er meer sponsors
gevonden. De presentatie naar buiten toe krijgt meer aandacht en een aantal prachtige
toernooiposters is het resultaat. De opzet van het toernooi verandert eveneens. De
traditionele vier- en achtkampen verdwijnen en er komt een Zwitsers toernooi met drie
groepen en aanzienlijke prijzen voor in de plaats. De grootmeesters keren terug in het
Wageningse. Vooral Loek van Wely is een trouw bezoeker. Hij wint de ‘Van
Lotringengroep’ in 1992, ’96, ’98, ’99 en 2000. Dit laatste toernooi blijkt achteraf een
goede voorbereiding op het Nederlands Kampioenschap dat drie dagen later begint: voor
het eerst in zijn carrière wordt hij Nederlands kampioen. Een van de hoogtepunten in de
jaren negentig is het toernooi van 1995 met 240 deelnemers, onder wie 5 grootmeesters.
Wij hebben dan de grote eer om voormalig kandidaat voor het wereldkampioenschap
Bronstein te mogen begroeten.

Het Bevrijdingstoernooi, een van de oudste toernooien van Nederland, leeft! Ook in het
jubeljaar 2001 wordt er weer een Bevrijdingstoernooi georganiseerd, het 53e. Schrijf maar
op in uw agenda: 5 mei 2001.
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Interview met Harrie van Lotringen

Vrijdagmiddag drie uur. Op Nassauweg 19 doet Harrie van Lotringen de deur open. “Kom
er in, Hein. Ben je alleen?” “Nee, Harmen zou ook komen.” De koffie komt op tafel en we
wisselen het laatste nieuws uit. Om kwart over drie toch maar even Harmen gebeld. “Met
advokatenkantoor Van Lotringen.” “Schuldig of onschuldig?” “Of je nog komt?”
“Helemaal vergeten, ik kom er aan.” Even later is ook Harmen gearriveerd en kan het
interview beginnen. Maar eerst wordt de cassetterecorder getest, want een interviewer
maakt nooit dezelfde fout. Helaas is hij nu zijn vragenlijstje vergeten. Geen probleem, het
bandje wordt vanzelf wel vol gesproken.

Hein: Maar eens beginnen met de personalia…..
Harrie: Hendrikus Maria Gerardus van Lotringen, geboren op 26 februari 1948.
Hein: Te?
Harrie: Eindhoven. Mannelijk.
Hein: En ben je daar ook met schaken begonnen?

Harrie is met schaken begonnen op het internaat, bij de paters Augustijner, het gymnasium
in Eindhoven. Er was daar weinig te doen. Na schooltijd kon je of buiten spelen (hockey,
tennis) of binnen iets doen. Daar was een apart klasje waar je kon dammen, schaken,
bridgen… De keuze werd bepaald door het eerste bord waar je tegenaan liep. Na het
internaat ging Harrie in Nijmegen studeren. Daar werd niet meer geschaakt. Pas na zijn
komst in Wageningen legde Harrie zich serieus op het schaken toe.

Harrie: Laten we zeggen dat dat in 1974 was. Dat had te maken met de verbouwing van
Troost. Euwe hield toen een simultaan en toen ben ik überhaupt voor het eerst lid
geworden van een club. Ik kende op dat moment Wiebe Sierksma en Cees van de
Horst. De club zat al in de Vredehorst.

Harmen: Niet op de Dreyen?

Na enig rekenwerk komen we tot de conclusie dat 1974 1978 moet zijn.

Harrie: Ik ben hier in 1976 gekomen, in 1974 ben ik afgestudeerd.
Hein: Ben je direct fanatiek gaan schaken?
Harrie: Toen heb ik nog moeite gedaan om openingen te leren. Maar toen bleek dat je

daar nog fanatieker voor moest zijn, heb ik bedacht: “Ik speel 1 of 2 openingen
en ik zie wel hoe ver ik kom.” Ik was meer van het middenspel, ook niet het
eindspel want daar kom ik nooit in terecht. Mijn partijen duren nooit langer dan
tussen de twintig en dertig zetten.

Hein: Was je meteen al een offeraar?
Harrie: Die stijl heb ik altijd wel een beetje gehad. En je weet dat als je tegen bepaalde

mensen moet, je wat extra’s moet doen, want als je normaal speelt dan verlies je.
Hein: En het DNKSPRTCNTRM, wanneer is dat begonnen?
Harrie: Het DNKSPRTCNTRM is in 1984 opgericht.
Hein: Hoe kwam je op het idee?

Harrie vertelt dat hij in 1981 het pand aan de Heerenstraat 31 kocht, het pand waar nu café
’t Gat zit. Hij wilde samen met Gerard, de huidige eigenaar van ’t Gat, een café beginnen.
Hij had daar echter geen tijd voor en bovendien mocht dat niet van de orde van advokaten,
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omdat het in strijd is met de gedragsregels. Hij heeft vervolgens het pand verkocht aan
Gerard met de afspraak dat de bovenruimte beschikbaar zou zijn voor een
denksportcentrum. In juni 1984 ging ’t Gat open en ging ook het DNKSPRTCNTRM van
start.

Harrie: Het was wat groots opgezet. De ruimte was te klein voor de opzet die wij voor
ogen hadden. Er zou gebridged, gedamd, gego-ed en geschaakt worden. Het was
van het begin af aan duidelijk dat de clubs hun speelavond er niet zouden
houden, want daar was het eigenlijk te klein voor. Op maandagavond werd er
toen schaakles gegeven door Joost Marcus.

Hein: Was er veel belangstelling voor die avonden?
Harrie: Op die avonden kwamen een man of tien, vijftien, niet echt veel. We werden

aardig beziggehouden. Ik heb er toch wel aardige herinneringen aan over
gehouden. In het bestuur zaten toen onder andere Erwin Oorebeek, Frans Tromp
en Marijke, de huidige vriendin van Frans. Zij heeft de hele schaakbibliotheek
opgezet. Die staat nog bij mij ergens in de garage. Dat heb ik altijd doodzonde
gevonden.

Hein: Hoe is het gekomen dat het DNKSPRTCNTRM er niet meer is?
Harrie: Waarom het is opgehouden te bestaan? Omdat het toch te weinig werd gedragen

door de clubs, en dan vooral door de dammers en de schakers.
Harmen: Niet overwogen naar een grotere zaal te zoeken?
Harrie: Wel eens gekeken, maar mij is in de loop der jaren gebleken dat schaken een te

individualistische sport is om van mensen te verwachten dat ze zich ervoor
inzetten. Ik denk dat je kunt vaststellen dat mensen die aan teamsporten doen
ook veel socialer zijn in dit soort dingen. Als je bijvoorbeeld naar de korfbalclub
kijkt waar Frits Gieltjes voorzitter van is, die kopen grond, bouwen een eigen
gebouw, exploiteren en verhuren de kantine.

Harmen: Korfbal is wel het tegenovergestelde van schaken, ja. Schakers gaan niet
voor niets schaken.

Harrie: Wel sociaal aan de bar, hoor, maar daar houdt het ook wel op.
Harmen: En dan heb je in Wageningen nog het geluk dat ze aan de bar gaan zitten.
Hein: Toch zie je wel dat het kan. Kijk maar naar Apeldoorn, waar een hele

schaakhoos is. Zelfs bedrijven staan daar achter.
Harrie: Ik heb nog steeds een droom dat als ik de staatsloterij win, er ook een

denksportcentrum gebouwd wordt.

Het Bevrijdingstoernooi wordt aangeroerd.

Harrie: Dat was een beetje in het slop geraakt. Het enthousiasme was niet groot meer. Ik
denk dat als er niets gebeurd was, het verworden was tot een toernooitje waar
misschien nog een man of twintig, dertig aan mee zouden doen.

Harmen: Ede, Bennekom,...
Harrie: Dan was het afgelopen, het stelde niet veel meer voor.
Hein: Het eeuwige vierkampje, achtkampje...
Harrie: Ja. We zijn toen met wat mensen rond de tafel gaan zitten. Kees Stap, Erwin

Oorebeek,…  We hebben toen langzaam de formule wat bijgevijld tot wat het nu
is. Er is wat gedaan aan de presentatie, de opmaak van de posters, het
prijzengeld. Het prijzengeld is goed. In het begin waren er niet zoveel
subsponsors. Alleen ’t Gat, Ernsting, Kniphorst. Ikzelf bracht eigenlijk het
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grootste deel in. En de sponsoring van Ernsting was meer het gratis laten
drukken van de posters. Arie de Groot van Futura deed de ontwerpen voor niks.
Ik ben er eigenlijk ingestapt omdat ik dacht dat er in het toernooi meer potentieel
zat.

Hein: Hoe denk je dat het toernooi er op het ogenblik voorstaat? Moet er weer een keer
een vernieuwing komen?

Harrie: Ik weet het niet. Het aantal deelnemers is denk ik maximaal. De charme van een
eendagstoernooi is toch wel dat je niet het gedonder hebt van slapen,
overnachtingen. Anders wordt het toch wel heel erg veel organiseren en dan lukt
het ons niet meer, denk ik. Als je al ziet wat voor een problemen we hebben met
de catering. Het zou gemakkelijker moeten gaan. Het aantal deelnemers is
maximaal, de locatie is goed, het prijzengeld is al aan de hoge kant als je kijkt
naar andere eendagstoernooien. Misschien dat je in de toekomst wel iets meer
voor de jeugd kan doen. Een jeugd-bevrijdingstoernooi, ook om de gedachte van
de bevrijding bij de jeugd hoog te houden. Wat beter zou kunnen is de
publiciteit, met name in de regio. Daar zou de schaakclub ook baat bij kunnen
hebben. Dat zou beter uitgebuit moeten worden.

Hein: De Stichting Schaakpromotie Wageningen, zou die dat niet op zich kunnen
nemen?

Harrie: Er zijn een aantal activiteiten waar de club niet meer aan toekomt, die
weggevallen zijn. Bijvoorbeeld bij de introductie, de AID-simultaan. Daar
gebeurt niets meer mee. Er zijn meer activiteiten die de stichting gemakkelijker
kan oppakken dan de club omdat ze niet vast zitten aan de structuur van de club.
Uiteindelijk komt het er toch op neer op hoe actief mensen zijn. Je krijgt de
activiteiten die je verdient. Nou ja, meer publiciteit is voor de club misschien niet
eens zo nodig, het ledenbestand is aardig stabiel, maar voor de schaaksport in
zijn algemeen zou het nuttig kunnen zijn.

Schaken voor ouderen en vrouwen.

Harrie: Een punt wat mij vreemd voor ogen komt, is dat er alleen voor de jeugd
schaaklessen zijn. Waarom niet voor ouderen? Ik weet dat er heel veel ouderen
zijn die best zouden willen gaan schaken.

Harmen: Beginnerslessen bedoel je. Blijft toch dat er mensen moeten zijn die dat willen
doen.

Harrie: Je blijft toch ook vaak gebonden aan tijdstippen die voor de potentiële lesgever
niet goed uitkomen, maar het is toch een activiteit die opgepakt kan worden.

Harmen: En vrouwen en schaken? Dat is toch ook raar...
Harrie: Ik weet zeker dat als je nu zou adverteren, je er een hele hoop krijgt. Les en

training zou ook voor clubleden heel nuttig zijn. Ikzelf en ook anderen als mijn
kantoorgenoot Koekebakker zouden heel veel baat hebben bij dat stappenplan.

Harmen: Ja, dat zijn hele goede lessen. Die moet je niet onderschatten.
Harrie: Voetballers trainen en spelen. Wij spelen meestal alleen maar.
Harmen: Dat kost ook veel tijd natuurlijk. Laten we wel wezen, met schaken ben je al vier

uur bezig. En als je gaat trainen, dan moet je ook toernooien gaan bezoeken. Dan
ben je er toch voor je het weet 12 tot 15 uur per week mee bezig.

Harrie: Da’s waar. Toch is het vreemd. Als je bij een willekeurige club niet op de
training komt, word je niet opgesteld.

Hein: Dat zal bij ons niet zo gauw gebeuren.
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Harmen: Wat is je mooiste partij?
Harrie: Die kan ik jullie wel even tonen.

Harrie van Lotringen – R. Limbourg
Gent 1997

1.d4 Pf6 2.Pf3 b6 3.Lg5 e6 4.e4 Le7 5.Pbd2 Lb7 6.Ld3 d6 7.Lxf6 Lxf6 8.c3 Pd7 9.De2
0-0 10.0-0-0 e5 11.d5 a5 12.h4 Pc5 13.g4 g6 14.g5 Lh8 15.h5 Lc8 16.Tdg1 f5 17.hxg6
hxg6 18.Th6 Lg7 19.Txg6 Pxd3+ 20.Dxd3 fxe4 21.Pxe4 De inleiding tot een correct
dameoffer. 21…Lf5 22.Pf6+

22…Txf6 23.gxf6 Lxd3 24.Txg7+ Kf8 25.Pg5 Dxf6 26.Tf7+?? Dxf7 en wit ziet dat hij
geblunderd heeft en geeft op. Wit had echter mat in 14 kunnen geven: 26.Pe6+ Ke8
27.Pxc7+ Kd8 28.Pe6+ Ke8 29.Tg8+ Kf7 30.Txa8 (30.T1g7+ Dxg7 31.Txg7+ Kf6)
30…Dh6+ 31.f4 exf4 32.Tg7+ (Nu gaat Dxg7 niet vanwege Ta7+.) 32…Kf6 33.Tf8+ Ke5
34.Tg5+ (De torens jagen scharend de zwarte koning op…) 34…Ke4 35.Txf4+ (… en
verhinderen en passant een dameschaak…) 35…Ke3 36.Tg3+ (… terwijl het paard dekt en
dekt.) 36…Ke2 37.Pd4+ Ke1 38.Te3+ (Deze laatste schaar is mooier dan Tg1+ en Txf1
mat.) 38…Be2 39.Txe2 mat

Harmen: Tot slot, heb je tijdens je lidmaatschap veel zien veranderen binnen de club?
Harrie: Ja. Het is gezelliger dan vroeger, maar het aantal activiteiten is vele malen

minder. Echt, aan de uitstraling naar buiten zouden we meer moeten doen.

Onder het genot van een pilsje wordt daarna een door Harrie gemaakte video bekeken van
het Bevrijdingstoernooi van 1995, het toernooi waar Bronstein aan mee deed. Goh, wat
waren we toen nog jong. Nog geen zes jaar geleden.

Harmen van de Werken en Hein Stallinga, december 2000
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Bestuursleden 
Erevoorzitter: Jonkheer Laman Trip 
Ereleden: J.J. de Kramer 
 J.J. Lehr 
 H.N. Rengers 
 P.L. Schram 
 H.A. Viets 

  
 

Jaar Voorzitter Secretaris Penning Wed Binnen Wed Buiten MatComm Jeugd 
1926 Laman Trip M. van Beek Meier     
26/27 Laman Trip M. van Beek Meier     
27/28 Laman Trip M. van Beek Meier     
28/29 Laman Trip M. van Beek Meier     
29/30 Laman Trip M. van Beek Meier     
30/31 Laman Trip M. van Beek Meier     
31/32 Laman Trip M. van Beek Abcouwer     
32/33 Laman Trip M. van Beek Abcouwer     
33/34 Laman Trip M. van Beek Hartgerink     
34/35 Laman Trip M. van Beek Hartgerink     
35/36 Laman Trip M. van Beek Hartgerink     
36/37 Laman Trip M. van Beek      
37/38 Laman Trip Viets Fiege     
38/39 M. van 

Beek 
Boelema Fiege H.J. Timmer    

39/40 M. van 
Beek 

Boelema Kruijne H.J. Timmer  vd Sluijs  

40/41 Kruijne Lehr R. Timmer   vd Sluijs  
41/42 Kruijne G.G. 

Jansen 
R. Timmer   vd Brink  

42/43 Kruijne G.G. 
Jansen 

R. Timmer   Lehr  

43/44 Lehr Rengers R. Timmer   van 
Wesemael 

 

44/45 Lehr Rengers R. Timmer   van 
Wesemael 

 

45/46 Lehr Rengers P. Timmer Kruijne    
46/47 Lehr Viets P. Timmer Rengers  de Zeeuw  
47/48 Lehr Viets P. Timmer Rengers  de Zeeuw  
48/49 Viets de Zeeuw P. Timmer Rengers  ten Hoopen  
49/50  Witteveen/ 

Viets 
P. Timmer Rengers  ten Hoopen  

50/51 Haalebos Viets/ 
de Zeeuw 

P. Timmer Rengers  ten Hoopen  

51/52 Haalebos de Zeeuw P. Timmer Rengers  J.C. Jansen  
52/53 Viets de Zeeuw P. Timmer Rengers  J.C. Jansen  
53/54 de Kramer  P. Timmer Rengers  J.C. Jansen  
54/55 de Kramer Beemster P. Timmer Rengers  J.C. Jansen Boelema/ 

Viets 
55/56 de Kramer Beemster P. Timmer vd Poel  J.C. Jansen Boelema 
56/57 de Kramer Beemster P. Timmer Zandbergen  van Dijk  
57/58 de Kramer Beemster de Regt Zandbergen  van Dijk Viets 
58/59 de Kramer Beemster de Regt Schnieders  van Dijk Viets 
59/60 de Kramer Beemster de Regt Broekman  van Dijk Viets 
60/61 de Kramer Beemster de Regt Broekman  van Dijk Viets 
61/62 de Kramer de Regt Boelema Linschoten  van Dijk Van Veen 
62/63 de Kramer de Regt Boelema Lehr/ 

Keijman 
 van Dijk Van Veen 

 



 80

 
Jaar Voorzitter Secretaris Penning Wed Binnen Wed Buiten MatComm Jeugd 
63/64 de Kramer de Regt/ 

Beemster 
Boelema Nienhuis  van Dijk van Veen 

64/65 de Kramer Beemster Boelema Nienhuis  van Dijk  
65/66 de Kramer Beemster Boelema Nienhuis  van Dijk vd Klis 
66/67 de Kramer Beemster/ 

v. Leeuwen 
Boelema/ 
Kronenberg 

Osinga  van Dijk Hoorweg/ 
Kruithof 

67/68 de Kramer van 
Leeuwen 

Kronenberg vd Meulen  P. Timmer  

68/69 de Kramer Bijster 
bosch 

Kronenberg vd Meulen  P. Timmer  

69/70 de Kramer Hoorweg Kronenberg vd Meulen  P. Timmer Kruithof 
70/71 Bijster 

bosch 
Nienhuis Wesselius Klasens  P. Timmer v. Holthe  

t. Echten 
71/72 Bijster 

bosch 
Nienhuis Wesselius Schneider  P. Timmer Ebskamp 

72/73 Bijster 
bosch 

Nienhuis Beemster Schneider Slot P. Timmer Ebskamp 

73/74 Bijster 
bosch 

Nienhuis Beemster de Bont Roeterdink P. Timmer vd Boven 
kamp 

74/75 Bijster 
bosch 

Ebskamp Beemster de Bont Roeterdink P. Timmer vd Boven 
kamp 

75/76 van 
Staalduine 

Letter Beemster Ebskamp Hagedoorn den Haan N. van 
Beek 

76/77 van 
Staalduine 

Letter Beemster Ebskamp Hagedoorn den Haan N. van 
Beek 

77/78 van 
Staalduine 

van Straten Beemster Hennink van Berkel Blom Smaling 

78/79 van 
Staalduine 

van Straten Beemster Hennink Clausing Blom Smaling 

79/80 van 
Staalduine 

van Straten Beemster Hennink Clausing Blom vd Waerdt 

80/81 van 
Staalduine 

Smaling Beemster Hennink/ 
Smit 

Clausing Blom vd Waerdt 

81/82 van 
Staalduine 

Smaling Beemster Smit Clausing van Os vd Berg 

82/83 van 
Staalduine 

Kornman Beemster Smit/ 
N. v. Beek 

Ettema van Os vd Berg 

83/84 de Jonge Kornman Beemster Blom Ettema van Os Hartsuijker 
84/85 de Jonge Meijer Beemster Blom Hoogen 

boom 
Tromp Hartsuijker 

85/86 de Jonge Meijer Beemster Oorebeek Hoogen 
boom 

Tromp Vegter 

86/87 de Jonge Grimbergen Beemster Oorebeek Dame Tromp Vegter 
87/88 de Jonge Grimbergen Beemster Coolen Dame Boshoven Vegter 
88/89 Walstra Grimbergen Beemster de Jonge Dame Boshoven Verwijs 
89/90 Walstra Grimbergen Beemster de Jonge Coolen Boshoven Verwijs 
90/91 Walstra Grimbergen Beemster de Jonge Stap Boshoven Mol 
91/92 Walstra de Jonge Beemster Coolen/ 

Wiegant 
Stap Boshoven Jongepier 

92/93 Walstra de Jonge Beemster Hahné Stap Boshoven Jongepier 
93/94 Stallinga vd Linden Beemster Hahné Stap Boshoven Dekker 
94/95 Stallinga vd Linden Beemster Hahné Stap Boshoven Dekker 
95/96 Stallinga vd Linden Beemster Hahné Stap Boshoven Dijk 
96/97 Stallinga vd Linden Beemster Dodeman Stap Boshoven Dijk 
97/98 Stallinga vd Linden Beemster Dodeman Stap Boshoven Jonker 
98/99 Stallinga vd Linden Beemster/ 

v Baarsen 
Dodeman Stap Boshoven Bonnier 

99/00 Stallinga vd Linden van 
Baarsen 

Dodeman Stap Boshoven Bonnier 

00/01 Stallinga Hahné van 
Baarsen 

Dodeman Oorebeek Boshoven Bonnier 
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Clubkampioenen en jeugdkampioenen 

 
Jaar Clubkampioen Jeugdkampioen Jaar Clubkampioen Jeugdkampioen 
1926 Kutsch 

Lojinga 
 63/64 Andriessen  

26/27 Kutsch 
Lojinga 

 64/65 Andriessen  

27/28 Laman Trip  65/66 Nienhuis  
28/29 Laman Trip  66/67 Nienhuis J. Kalse 
29/30   67/68 Hoorweg J. Kalse 
30/31 van Beek  68/69 Nienhuis  
31/32 van Beek  69/70 Hoorweg  
32/33 van Beek  70/71 Hoorweg  
33/34 vd Brink  71/72 Kruithof J.Slaa/ 

F. de Bock 
34/35   72/73 Kruithof Kl. van 

Meijeren 
35/36 vd Brink of 

van Beek 
 73/74 Kruithof Kl. van 

Meijeren 
36/37   74/75 van Berkel L. Janssen 
37/38 Laman Trip  75/76 Ebskamp L. Janssen 
38/39 Lehr  76/77 van Berkel P. vd Peppel 
39/40 Lehr  77/78 vd Waerdt M. vd Schaaf 
40/41 Lehr  78/79 van Berkel B. 

Baggermans 
41/42 van Hal  79/80 Clausing X. Wendel 
42/43 van Hal  80/81 Hania E. vd 

Schilden 
43/44 Lehr  81/82 Clausing E. vd 

Schilden 
44/45   82/83 Moll R. Fongpoen 
45/46 Lehr  83/84 Hania S. Deddens 
46/47 de Vita  84/85 Dam S. Deddens 
47/48 de Vita  85/86 Oorebeek J. Voogd 
48/49 Lehr  86/87 van Ooijen J. Voogd 
49/50 Haalebos  87/88 Oorebeek C. vd Wall 
50/51   88/89 Hania C. vd Wall 
51/52   89/90 Hania V. van 

Bruchem 
52/53   90/91 van Ooijen D. van 

Eekhout 
53/54  W. Roskam 91/92 Stap T-J Huizingh 
54/55 Visser W. 

Andriessen 

92/93 Oorebeek T-J Huizingh 

55/56  W. 
Andriessen 

93/94 Stap T-J Huizingh 

56/57 Visser G. vd Zee 94/95 Stap M. Löffler 
57/58 Visser R. van Zanten 95/96 Marks M. Dolstra 
58/59 Visser J. Verhaaf 96/97 Stap M. Löffler 
59/60 Andriessen I. Andriessen 97/98 vd Wall J.Franssen 
60/61 Visser F. Lehr 98/99 Jonker J. Franssen 
61/62 Nienhuis F. Lehr 99/00 vd 

Dikkenberg 
J. Franssen 

62/63 Nienhuis     
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Snelle kampioenen en bekerwinnaars 

 
Jaar Snelschaak Rapid Keijmanbeker Beemsterbokaal 
56/57 Andriessen    
     
66/67   Boelema  
67/68   Houbraken en 

van Staalduine 
 

68/69   Hoorweg  
69/70   Hoorweg  
70/71   vd Meulen  
71/72   de Kramer  
72/73 Nienhuis  Kruithof  
73/74   Engelsman en 

Hagedoorn 
 

74/75   Hennink  
75/76 van Berkel  den Haan  
76/77 van Berkel  Schneider en  

van Beek 
 

77/78 van Berkel  van Roestel  
78/79 van Berkel  L. Janssen  
79/80 Dam  M. de Jong  
80/81 Clausing  Ruiter  
81/82 Clausing  de Bont  
82/83 Vos  van Roestel  
83/84 Hania Pouwels van Staalduine  
84/85 Hania Pouwels G. Janssen  
85/86 Hania Vos Hania  
86/87 Hania Pouwels Simons  
87/88 Hania Smaling de la Mar  
88/89 Sinot Sinot Blom  
89/90 Hania Oorebeek Oorebeek  
90/91 Oorebeek Stap Dodeman  
91/92 Stap Tromp Smaling  
92/93 Oorebeek Stap Hahné  
93/94 Stap Smaling Bonnier  
94/95 vd Wall Stap Smaling  
95/96 Marks van Eekhout vd Werken  
96/97 Cornelisse Cornelisse Plomp  
97/98 vd Wall vd Wall Plomp  
98/99 van Eekhout Stap S. de Jong Jonker 
99/00 vd Wall Torn Wiersma vd Wall 
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Teamresultaten 

 
 Eerste team Tweede team Derde team Vierde team Vijfde team Zesde team 

Jaar Klasse Einde Klasse Einde Klasse Einde Klasse Einde Klasse Einde Klasse Einde 
49/50 

1e  
KAMP + 
PROM 

1e   ?         

50/51 Hoofd  7 1e   2 ?  4       
51/52 Prom   1e   3e         
52/53             
53/54             
54/55 1e  2 1e  3/4/5 3e  2       
55/56 

1e  
KAMP + 
PROM 1e  DEG 2e  4 3e  6     

56/57 Prom  5 2e  2 2e  DEG 3e  2     
57/58 

Prom  3 2e  KAMP 3e  
KAMP + 
PROM 

3e  3     

58/59 Prom  2 1e  2 2e  5 3e  3     
59/60 

Prom  
KAMP + 
PROM 

1e  4 2e  3 3e  2     

60/61 2e KNSB  1e   2e  DEG 3e       
61/62 2e KNSB  1e  2 3e  2 3e  DEG     
62/63 

2e KNSB 2 1e  
KAMP + 
PROM 

3e  KAMP 4e  KAMP 4e     

63/64 2e KNSB 2 Prom   2e  KAMP 3e   4e  2   
64/65 2e KNSB DEG Prom  DEG 1e  2 3e  KAMP     
65/66 Prom  5 1e  KAMP 1e  4 2e  DEG     
66/67 Prom  KAMP Prom  DEG 1e  DEG 3e  PROM     
67/68 

2e  4 1e  3 2e  4 2e  
terug 
getrokken 

    

68/69 2e  2 1e  2 2e  3       
69/70 2e  DEG 1e  3 2e  5       
70/71 Prom  KAMP 1e  6 2e  3       
71/72 2e KNSB DEG 1e  3 2e  KAMP       
72/73 Prom  4 1e  6 1e  DEG       
73/74 Prom  7 1e  5 2e  DEG       
74/75 

Prom  DEG 1e  4 3e  KAMP 3e  
KAMP + 
PROM 

    

75/76 1e  5 1e  DEG 2e  DEG 3e  KAMP     
76/77 1e  KAMP 2e  KAMP 2e   3e       
77/78 Prom  4 1e  4 2e  2 3e  2 3e  3   
78/79 Prom  8 1e   4 2e  2 3e   4 3e  5   
79/80 Prom   1e   2e   3e  DEG 4e     
80/81 Prom  DEG 1e  DEG 2e  DEG 4e  PROM 4e     
81/82 1e  KAMP 2e  5 3e  3 3e  5 4e  PROM 4e  3 
82/83 Prom  DEG 2e  4 3e  6 3e  DEG 3e  4 4e  2 
83/84 1e   2e  4 3e  KAMP 3e  3 4e  4 4e  KAMP 
84/85 1e  DEG 2e   2e  DEG 3e   3e  DEG 4e  KAMP 
85/86 2e  KAMP 2e  PROM 3e   3e  DEG 3e  DEG   
86/87 1e  KAMP 1e  DEG 3e   4e  PROM 4e  PROM   
87/88 Prom   2e   3e   3e  DEG 3e  DEG   
88/89 Prom  DEG 2e   3e   4e  KAMP 4e     
89/90 1e  KAMP 2e  6 3e  4       
90/91 Prom  DEG 2e  3 3e  4       
91/92 1e  3 2e  5 3e  6       
92/93 1e  2 2e  6 3e  6       
93/94 1e  4 2e  3 3e  4 4e  4     
94/95 1e  KAMP 2e  DEG 3e  4 4e  8     
95/96 Prom  4 3e  KAMP 3e  DEG 4e  PROM     
96/97 Prom  8 2e  4 3e  6 4e  KAMP     
97/98 Prom  KAMP 2e  KAMP 3e  3 3e  5     
98/99 3e KNSB KAMP 1e  5 3e  3 3e  4 4e  KAMP   
99/00 2e KNSB 4 1e  5 3e  KAMP 3e  2 3e  7   
00/01 2e KNSB  1e   2e   3e   3e     
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Winnaars Bevrijdingstoernooi 

 
Toernooi Jaar Winnaar Toernooi Jaar Winnaar 

1 1948 de Vita 28 1975 du Chattel 

2 1949 van den Tol 29 1976 
 

Marcus & 
Verholt 

3 1950  30 1977  

4 1951 van den Tol 31 1978 
van de Linden 

& Verholt 
 

5 1952  32 1979 Tulfer 

6 1953  33 1980 Marcus 

7 1954  34 1981 Bredewout 

8 1955 Euwe 35 1982 Stehouwer 

9 1956 van den Tol 36 1983  

10 1957 Perfors 37 1984 
Bor & 

van Galen 
 

11 1958 van den Tol 38 1985 Knoppert 

12 1959 van den Tol 39 1986  

13 1960 van den Tol 40 1987  

14 1961 Speyer  1988 Geen toernooi 

15 1962 Andriessen 41 1989  

16 1963 

 
Bouwmeester 

& Donner 
 

42 1990  

17 1964 Ree 43 1991  

18 1965 Ree 44 1992 van Wely 

19 1966 Henneberke 45 1993 Sokolov 

20 1967 de Graaff 46 1994 Grooten 

21 1968 

 
Andriessen & 

Cortlever 
 

47 1995 Glek 

22 1969 Cortlever 48 1996 van Wely 

23 1970 Andriessen 49 1997 

 
Wemmers & 

Cekro 
 

24 1971 van Baarle 50 1998 
Glek & 

van Wely 
 

25 1972 du Chattel 51 1999 

van Wely, 
Vaganian, Glek 

& Meyers 
 

26 1973 Sosonko 52 2000 van Wely 

27 1974 vd Heijden 53 2001  

 
 


