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Op 25 november 2006 bestond onze schaakclub 75 jaar.  
Dit was voor Hare Majesteit de Koningin aanleiding om de 
vereniging te onderscheiden met de Koninklijke Erepenning. 
Een onderscheiding die in ons land aan weinig schaakvere-
nigingen is uitgereikt. Een onderscheiding die is verdiend 
door al die mensen die zich in die lange periode hebben in-
gezet om het bestaansrecht van onze club te continueren 
door actief onze mooie denksport blijvend te propagande-
ren onder jong en oud. Een onderscheiding dus waar je als 
club best trots op mag zijn. 
 
Over het verleden van de eerste 40 jaar (1931-1971) is een 
jubileumuitgave uitgebracht, met vervolgdelen over de  
perioden: 1971-1981, 1981-1986, 1986-1991. 
In deze uitgave is de geschiedschrijving vastgelegd over de 
jaren 1991-2006. 
De jaren 1991-2001 zijn beschreven door Cor ten Woude, 
de laatste vijf jaar heb ik zelf samengesteld.  
 
Zonder ons cluborgaan ‘Eeuwig Schaak’ zou het bijna on-
mogelijk zijn om het verleden van de laatste 15 jaar aan de 
vergetelheid te ontrukken. Uit deze bronnen hebben Cor en 
ik de grootste dorst kunnen lessen om wat geweest is te 
plaatsen in het heden, in het nu wat komen zal voor de 
schaakclub Purmerend.  
Enkele artikelen uit ‘Eeuwig Schaak’, die het club- en 
schaakleven op realistische dan wel anekdotische wijze in 
beeld brengen zijn integraal in dit overzicht overgenomen.  
 
 
 
Frans Vlugt 
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“ Een vereniging die de dertigerjaren met succes heeft doorstaan en 
thans zijn halve-eeuw-feest viert, kan de toekomst zonder grote zor-
gen tegemoet zien.  
Mijn gelukwensen aan de schaakclub Purmerend!” 

 
(foto: Euwe-Donner 1950)  

 

Een superteam 
Voorafgaand aan een historische beschrijving van 15 jaar 
clubgeschiedenis, zal ik eerst een inleiding geven over mijn 
persoonlijke betrokkenheid bij onze schaakclub. 
 
In 1981 werd ik lid van onze club, die toen haar 50 jarig jubileum vierde. Ie-
der lid kreeg een magnetisch zakschaakspel. Maar er was meer, ik hield er 
persoonlijk een nog steeds durende vriendschap aan over, en indirect leerde 
ik er mijn levensgezellin kennen. Ja, op zaterdagavond 23 november 1981, 
waaruit Vincent mijn jongste zoon tien jaar later werd geboren! (60 jarig ju-
bileum). Vincent werd lid van Schaakclub Purmerend in april 2000. Hij gaat in 
het nieuwe seizoen, als wij ons 75 jarig bestaan vieren, voor het eerst samen 
met zijn vader bij de senioren meespelen. En tot slot in het jaar 2001, was ik 
in mijn tweede bestuurstermijn, als eindredacteur actief en werd de woudlo-
per “geboren”!  
Uiteindelijk wil ik afsluiten met een citaat van Dr. Max Euwe:   

Een Superteam 
 
Tien jaar geleden was het eerste team, één van de 
vier teams in de externe competitie, kampioen ge-
worden in de promotieklasse. Nu speelt ons eerste 
in de Eerste Klasse KNSB. Het team van toen be-
stond uit: Ronald Overveld, Roland Verdonk, Eddy 
Hartmans, Peter v.d. Brink, Paul Schippers, Giel 
Spaans, Walter Verdonk, Peter Holscher, Peter 
Smits en Ton de Veij. Trainer van het eerste was 
internationaal meester Leon Pliester. De eerste 
wedstrijd was tegen V.H.S. uit Haarlem. Met beken-
de spelers zoals Bertholee (2310), die verloor van 
onze Ronald Overveld. Lex Jongsma (2199) verloor 
van Roland Verdonk. Van Scheltinga (2294) verloor 
van Eddy Hartmans. Hans Bouwmeester (2411) 
won van Walter Verdonk en Hoving (2061), verloor 
van Ton de Veij.  
Uiteindelijk won ons superteam met 8-2! 
Ondanks deze fantastische overwinning degradeer-
den zij toch naar de 2e klasse! 
 
Ten opzichte van 1981 was het ledental bij de seni-
oren aanzienlijk gegroeid van 69 naar 107. Bij de 
jeugd echter was er een daling, namelijk van 60 
naar 50 jeugdleden. 

Simultaanseance met Jeroen Piket en  
Leon Pliester 
 
Onze traditionele schaaksimultaan werd op 25 januari in 
speellokaal ‘t Noot gehouden. Simultaangevers waren Je-
roen Piket (gestopt als schaker) en Leon Pliester. 
Piket scoorde 27,5 punt uit 31 tegenstanders, waaronder 
Dick Dolman en Jan Nagel als gastprominenten.  
De enige speler die van Jeroen won, was Peter Smits. Re-
mise behaalden Jan Nagel, Eddy Hartmans, Ronald Over-
veld, Jeroen Kim en Jan Dekker (stond gewonnen, maar 
had tijdnoot). Leon Pliester had 20 tegenstanders en won 
ze allemaal. Een 100 % score. 
Het was onze 31e schaaksimultaan. Jeroen had meer dan 4 
uur spelen nodig en was dan ook ontevreden over zijn re-
sultaat! 

Cor ten Woude 
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Eddy Hartmans wint  
Voorjaarstoernooi 
 
Ons 36e voorjaarstoernooi telde 82 
deelnemers, waaronder ruim 30 
clubleden! Het toernooi was ver-
deeld in 18 groepen en werd voor de 
derde achtereenvolgende keer ge-
wonnen door Eddy Hartmans met 2 
uit 3. De verenigingsprijs ging ook 
naar Purmerend! 

Jeugd 
 
Onze jeugd kwam met twee teams in de finale van het Noord-Hollands 
kampioenschap. Het A- team behaalde een 2e plaats en bestond uit o.a. 
Pieter Hopman en Lucas van Mil.  
Het B- team werd derde en bestond o.a. uit Warner de Weerd en Bart 
Brandon. Willem v.d. Kooij werd jeugdkampioen en Jeffrey Mansse werd 
snelschaakkampioen! 
Peter v.d. Brink werd bij de senioren zowel snelschaakkampioen als club-
kampioen! 
Het Open kampioenschap van Waterland werd wederom gewonnen door 
Eddy Hartmans. Hij werd gedeeld eerste met Lucas van Mil, maar won 
op weerstandspunten! 

Jeroen Piket toont klasse in Purmerend 
verslaggever  Peter van den Brink  

 
Volgens traditie wordt op de laatste rustdag van het Hoogovens schaaktoernooi in Wijk aan Zee een groot-
meester naar Purmerend gelokt. Zaterdag hield de marktstedelijke denksportvereniging de dertiende edi-
tie en trakteerde de 31 deelnemers op Jeroen Piket, tweevoudig Nederlands kampioen en beste Nederlan-
der in Wijk aan Zee. Dat hij op het laatste moment was gecontracteerd, verhinderde de Leidse denksporter 
niet om de fraaie score van 88,6 procent (27,5 punten uit 31 partijen) te realiseren. 
 
Het was aanvankelijk de bedoeling om Boris Gelfland of Waleri Salov te strikken. De man uit Minsk liet meteen 
weten er niets voor te voelen, omdat hij het spelen van een simultaanwedstrijd tijdens een sterk bezet toernooi te 
vermoeiend vindt. 
Salov was enthousiaster, maar kreeg onverhoopt een afgebroken partij (tegen Nikolic) voor de kiezen. Deze 
moest zaterdag worden uitgespeeld, zodat hij niet in Purmerend aanwezig kon zijn. In de afgebroken stelling 
stond de Russische schaker een pion voor en had goede winstkansen. Door zijn leidende positie in het Hoogovens 
toernooi was het de moeite waard om verder te spelen. Toen Salov vrijdagavond besloot dat ook te doen, moest 
Schaakclub Purmerend snel een nieuwe simultaangever vinden. Binnen vijf minuten na de Russische afzegging 
had men de tweevoudig Nederlands kampioen gestrikt. De 23-jarige Jeroen Piket is Nederlands tweede schaker. 
Jan Timman bezet met zijn 2620 ELO-punten de achttiende plaats op de wereldranglijst en de Leidse internatio-
naal grootmeester staat met 2615 punten op de gedeelde 23e positie. Een half jaar geleden zat hij nog onder de 
magische 2600-grens. Aan zijn groei lijkt voorlopig nog geen einde ter komen, want eind december won hij sa-
men met de Deen Curt Hansen het toernooi in Groningen. 
 
Jeroen Piket begon in het marktstedelijke wijkcentrum ’t Noot om 13.00 uur aan zijn 31 borden tellende simul-
taan, die uiteindelijk vier uur zou duren. De RABO-bank, die met Van Twisk Doe Het Zelf het evenement spon-
sorde, was vertegenwoordigd door directeur Knol, die de wedstrijd opende door bij eerste bordspeler en oud Ka-
mer-voorzitter Dick Dolman de zet e4 van Piket uit te voeren, en Molkenboer, die meespeelde. 
Na anderhalf uur werd de eerste partij beëindigd. Ronald Overveld kwam na 22 zetten remise overeen met de 
jonge IGM’er. Er zouden er daarna nog vier volgen en Eddy Hartmans, Jan Dekker, Jeroen Kim en Jan Nagel 
waren de succesvolle schakers. Peter Smits was de enige Purmerender die de simultaangever versloeg. Walter 
Verdonk leek ook op winst af te stevenen, maar moest zich na de nodige hoofdbrekens toch gewonnen geven. 
Pim Jekel was de jongste deelnemer, maar hoefde niet als eerste de zwarte koning om te leggen. SC Purmerends 
ere-leden Henk Breeuwsma en Jaap Leguijt konden hun goede spel aan het einde niet meer handhaven. De tijd 
werkt vaak in het voordeel van de simultaangever, omdat die steeds minder partijen overhoudt en dus in een ho-
ger tempo langs de borden gaat. Dat brak beide routiniers op. Eddy Hartmans was als laatste klaar. Hij belandde 
na een moeilijke partij in een eindspel van toren tegen toren en pion, dat Piket niet meer kon winnen. De totaal-
score werd daardoor 27,5 uit 31, oftewel 88,6 procent. 
Het aantal mensen dat zich had aangemeld voor de simultaanwedstrijd was te groot voor één topspeler. Daarom 
had het bestuur nog een tweede schaker uitgenodigd. Internationaal meester Leon Pliester verzorgde het duel aan 
de overige twintig borden. Pliester is in Purmerend geen onbekende, want hij is vanaf dit seizoen als trainer ver-
bonden aan de schaakclub. Of hij met zijn score de spelers van het eerste tiental wilde stimuleren is niet bekend, 
maar zijn resultaat loog er niet om: twintig uit twintig.   



Schaakclub Purmerend                                                                                                                                 1991 –  2006 

4 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Met een Meestertoernooi 
Freek Seiffers volgt Jan Dorrepaal 
op 
 
Een wisseling van de wacht bij het bestuur, 
want na een periode van 10 jaar trad Jan Dorre-
paal af als voorzitter van onze schaakclub. Hij 
werd opgevolgd door Freek Seiffers. Persoonlijk 
bewaar ik goede herinneringen aan Dorrepaal. 
Hij werd voorzitter in 1982, ik was toen een jaar 
lid en heb met hem samen in het bestuur geze-
ten van 1985 – 1987. Een zeer vruchtbare en 
verdienstelijke tijd. Ook was hij nog een collega 
van mij bij het KSLA in Amsterdam. Helaas 
kwam hij, toen hij afgetreden was, nog maar 
sporadisch op onze schaakclub. Hopelijk zien wij 
hem op ons 75-jarige jubileum. 
 
Ook trad Jan Lagendijk af als intern wedstrijdlei-
der in de periode van 82-91. Hij kon zich niet 
verenigen met het genomen besluit op de le-
denvergadering betreffende het nieuwe compe-
titiesysteem. Hij werd opgevold door Giel 
Spaans. Eric Alferink trad toe als nieuw be-
stuurslid externe wedstrijdleider en volgde 
Freek Seiffers op. 

Eerste team promoveert naar 1e klasse 
KNSB 
 
Siem Roet speelde voor het eerst mee in ons eerste team als 
basisspeler met een rating van 2000. Ons 1e team speelde nu 
in de 2e Klasse KNSB, maar promoveerde dit seizoen weer 
naar de 1e Klasse KNSB. Het team stond onder leiding van  
Erwin Witteveen. 
 
Het ledenaantal is nog steeds boven de 100 senioren, name-
lijk 105! Nieuwe leden zijn o.a. Perry Koopmans (terug van 
weggeweest voor een aantal jaren), Ton Huisman en Sjouke 
Dijkstra. 
 
In de interne competitie begon wedstrijdleider Giel Spaans 
met een nieuw competitiesysteem. Keizer zonder herwaarde-
ren en met een nieuw computerprogramma. 
In de externe competitie speelden 7 teams, waarvan zowel 
ons eerste als ons tweede team uit de eerste klasse NHSB 
naar de promotieklasse promoveerde.  
 
Het 37e voorjaarstoernooi telde weer 82 leden, waaronder 
ruim 30 leden van onze club. 
En weer won Eddy Hartmans in groep 1, met 2 uit 3 van de 
18 groepen. 

G.K.B.-Meestertoernooi 
 
Het bestuur introduceerde de eerste schaakweek van 8- 16 mei in het 
Purmerendse theater “De Purmaryn”. 
Er werd een G.K.B. (Gemeentelijke Krediet Bank) - Meestertoernooi, Van 
Overbeektoernooi, Van Twisk rapidtoernooi, Office Line-simultaan en 
een RABO-simultaan gehouden. De simultaangever was Pedrag Nikolic 
en verloor van Roland Verdonk! Onze ereleden Henk Breeuwsma, Jan 
Dorrepaal en Jaap Leguyt speelden ook mee. Het toernooi stond onder 
de bezielende leiding van ons lid van verdienste Jan Lagendijk. 
“Internationaal meestertoernooi kent sterke bezetting” kopte 
het Noord-Hollands Dagblad, waarbij de volgende deelnemers zich had-
den ingeschreven: Hans Klarenbeek, Dimitri Reinderman, Aleksei Bar-
sov, Nebojan Nicolic, Roland Verdonk, Peter van den Brink, Eddy Hart-
mans, Leon Pliester, Jens Uwe Maiwald en René Stern.  
De loting werd verricht door mevrouw E. W. Harmsen-Brugge, wethou-
der van ruimtelijke ordening in Purmerend. 
Het organisatieteam voor dit categorie 4 toernooi bestond uit Freek Seif-
fers, Eric Alferink, Erwin Witteveen en Wim Soellaart. 
 
Schaakclub Purmerend plaatste zich voor het eerst in haar geschiedenis 
voor de 2e ronde van de KNSB beker! De spelers waren: Roland Ver-
donk, Peter v.d.Brink, Ronald Overveld en Eddy Hartmans. 

Warner de Weerd Noord-
Hollands Jeugdkampioen 
 
Onze jeugd plaatste zich opnieuw 
voor de finale van het Nederlands 
kampioenschap. Helaas behaalde ze 
maar de 5e plaats. Het B-team be-
stond o.a. uit Warner de Weerd, 
Bart Brandon en Pim Jekel. 
Warner de Weerd werd Noord-
Hollands Jeugdkampioen. Anton Ba-
kels werd jeugdkampioen van s.c. 
Purmerend en Eddy Hartmans be-
kerkampioen.  
Peter v. d. Brink werd opnieuw snel-
schaakkampioen bij de senioren. 
 
Het Open Kampioenschap Waterland 
werd dit jaar gewonnen door Rolf de 
Brouwer. 
Roland Verdonk werd kampioen in 
groep 1 (clubkampioen).  
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Van de redactie 
 

Jan Dorrepaal vertrekt na tien jaar als voorzitter SC Purmerend 
 

“Na tien jaar wordt het eens tijd voor wat andere ideeën” 
 
Purmerend – Jan Dorrepaal vertrekt als voorzitter van Schaakclub Purmerend. Hij zal tijdens de jaar-
vergadering, die 27 augustus wordt gehouden, worden uitgeluid na tien jaar lang de voorzittershamer 
van de enige Purmerendse schaakvereniging te hebben gehanteerd. Hij wordt – als de leden daarmee in-
stemmen – opgevolgd door Freek Seiffers, nu nog wedstrijdleider van Schaakclub Purmerend. 
 
Al meer dan eens kondigde Jan Dorrepaal zijn vertrek als voorzitter aan. Dorrepaal heeft tien jaar lang het ge-
zicht van de Purmerendse schaakclub bepaald. Hij volgde in 1982 Henk Breeuwsma op, een beslissing waarvan 
hij achteraf zegt nooit spijt te hebben gehad. Dat Dorrepaal vertrekt, kent een puur persoonlijke achtergrond. 
“Ik vind”, aldus de scheidende voorzitter, “dat het voor de club erg goed is als er op een gegeven moment ande-
re leden zich met het bestuursbeleid gaan bezighouden. Zo krijgen meer leden de gelegenheid hun ideeën en 
creativiteit in te zetten in het belang van het schaken in Purmerend. Activiteiten kunnen dan eens op een andere 
wijze worden aangepakt, hetgeen op zich weer vernieuwend en stimulerend kan werken”. 
 
Minder enthousiast 
 
Kortom: Jan Dorrepaal vindt het na tien jaar de functie van voorzitter te hebben 
bekleed, dat het welletjes is geweest. “Vooral het laatste jaar en in het bijzonder 
na de viering van het zestigjarig bestaan van onze vereniging, merkte ik duidelij-
ke teruggang in het enthousiasme. Dat was voor mij het sein om er na tien jaar 
mee te stoppen”. 
De Purmerender wil niet nalaten te benadrukken dat hij zijn taak met veel plezier 
heeft verricht. “Was dat niet het geval, dan zou ik er al veel eerder mee zijn op-
gehouden. Ik heb een mooie tijd beleefd bij schaakclub Purmerend. Denk maar 
eens aan de vele activiteiten die we gezamenlijk hebben georganiseerd. Daarbij 
waren de simultaanwedstrijden gebeurtenissen die veel voldoening gaven. Maar 
ook de waardering die volgde aan het eind van weer een voorjaarstoernooi, het 
ABN-jeugdtoernooi en niet in de laatste plaats het scholentoernooi. Stuk voor 
stuk waren het evenementen, waarop je als voorzitter van zo’n club met voldoe-
ning kan terugkijken”, meent Dorrepaal. 
Ook de schaakclub Purmerend heeft in de afgelopen tien jaar een voorspoedige periode gekend. De vereniging 
groeide in ledental maar ook in schaakkracht. Dorrepaal: “Zoiets is alleen mogelijk als er een goede sfeer bin-
nen de club heerst en iedereen bereid is mee te werken om bepaalde doelen te bereiken. Als voorzitter is het 
dan prettig om daaraan te mogen meewerken. “Want”, aldus Dorrepaal, “je kunt als voorzitter nog zo je best 
doen, als je niet van alle kanten medewerking krijgt bij het opzetten van activiteiten, dan ben je helemaal ner-
gens meer. Over die medewerking heb ik absoluut niet te klagen gehad”. 
En dat juist de vrijwilligers de kurk vormen waarop Schaakclub Purmerend is blijven drijven, onderkent de 
scheidende schaakvoorzitter als geen ander. “Neem nu het scholentoernooi. Doordat de wedstrijden al om ze-
ven uur ’s avonds begonnen, moesten tal van leden op een vroeg moment aanwezig zijn om de borden klaar te 
zetten, de deelnemers de weg wijzen en noem maar op. Dat is altijd zonder ook maar één onvertogen woord 
gebeurd. Trouwens het aantal keren dat mensen nee hebben gezegd, wanneer je bij ze kwam om te helpen, is op 
de vingers van één hand te tellen. Dat zegt veel over de sfeer binnen onze vereniging, maar nog meer over de 
schakende leden van onze vereniging”, aldus Dorrepaal. 
Hoewel de scheidende voorzitter heeft aangekondigd, dat hij in het nieuwe verenigingsjaar geen enkele functie 
wil bekleden binnen de schaakclub, heeft hij al wel tussen neus en lippen toegezegd, dat zijn beoogde opvolger 
(Freek Seiffers) altijd voor raad bij hem mag aankloppen. Dorrepaal: “Ik kon toen ik deze functie overnam van 
Breeuwsma ook altijd bij hem aankloppen, ik vind dat mijn opvolger ook van mijn ervaring gebruik moet kun-
nen maken. Bovendien denk ik dat Seiffers een goede kandidaat is. Niet in het minst omdat hij alle geledingen 
van de Schaakclub Purmerend kent”.    

Jan Dorrepaal 
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Paul van der Sterren bij opening nieuwe stadhuis 
 
In Purmerend werd op 17 juli de opening van het nieuwe stadhuis opgevrolijkt door een schaaksimultaan, gegeven 
door schaakgrootmeester Paul v.d.Sterren. Er waren 35 deelnemers. Hij verloor van: 
Pieter de Weerd, Freek Seiffers, Walter Verdonk, Roland Verdonk, Wladimir Goosen, Adrie Haakman, Eddy Hartmans 
en Louis v.d. Meulen. Remise maakten: Pieter Hopman, Bart Brandon en Wim Hoffenaar. Het scoringspercentage be-
droeg 70%, maar Paul vond het leuk om na 19 jaar weer terug te mogen komen bij Purmerend. 

Paul van der Sterren (1956) was tweemaal kampioen van Nederland in 
1985 en 1993. In 1993 speelde hij in het kandidatentoernooi tegen Gata 
Kamsky en verloor. Paul is de partner van de vrouwenkampioene Hanneke 
van Parreren. 
Op 1 mei 2004 gaf hij een simultaan, omdat hij een punt achter zijn carriè-
re wilde zetten. De simultaan gaf hij bij de schaakclub waar hij jaren daar-
voor was begonnen met schaken, de Koninklijk Erkende Venlose Schaak-
vereniging. Hij verloor 2 partijen, speelde 3 maal remise en won 19 keer. 

 

Eerste schaaknacht 
Aantal seniorleden in de 
lift 
 
In dit seizoen zagen we weer een 
daling van het aantal jeugdleden 
naar 42, maar een stijging van het 
aantal senioren tot 117. Ook kwa-
men er enkele nieuwe leden bij 
zoals: Pieter de Weerd, Rolf de 
Brouwer en Lucas van Mil. Helaas 
overleed ons zeer gerespecteerde 
oud-lid Dhr. A. Dittmer. 
 
In het bestuur nam ons nieuwe lid 
Pieter de Weerd de bestuursfunctie 
van extern jeugdleider over van 
Foppe Reinders. 

Eerste Schaaknacht 
 
 
Er vonden ook een aantal nieuwe 
activiteiten plaats binnen de 
s c h a a k c l u b  z o a l s  d e 
“SCHAAKNACHT” op 3 december 
in hotel Spijkerman. Organisatoren 
hiervan waren Freek Seiffers en 
Jan Lagendijk. Ook werd het idee 
geboren om tegen onze zusterstad 
‘Jihlava’ te schaken in het Purmer-
end huis van die Tsjechische stad. 
 
In de externe competitie werd ons 
eerste team 5e en bleef daardoor 
in de 1e klasse KNSB spelen.  

Voorjaarstoernooi met 
minder deelnemers 
 
Het 38e voorjaarstoernooi trok 
veel minder deelnemers als voor-
gaande jaren. Helaas meldden 
zich maar 64 schakers, en er 
werd dan ook in 16 groepen ge-
speeld. Purmerend 2 won wel de 
verenigingsprijs, en Eddy Hart-
mans werd opnieuw de winnaar. 
  
De B1 jeugd bereikte wederom de 
finale voor jeugdteams. Snel-
schaakkampioen bij hun werd 
Jeffrey Manasse 5 uit 5 en Rob 
Schoorl werd tweede met 3 uit 5. 

Pieter Hopman clubkampioen 
Bij de senioren won Pieter Hopman de beker en het Open Kampioenschap van Waterland. 

In de interne competitie won Eddy Hartmans groep 1 en Paul Volkers groep 2. 
Roland Verdonk werd voor de derde keer snelschaakkampioen. 
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Kroongroep 
Erwin Witteveen verlaat de schaak-
club 
 
Dit seizoen begon met het afscheid van de ‘Mig 
Jagger’ van onze schaakclub, Erwin Witteveen. 
Hij was o.a. verantwoordelijk voor: het fenomeen 
bekercompetitie, De keizer zonder herwaardering, 
nieuwe toernooien, teamleider van het eerste dat 
promoveerde naar de 1e klasse KNSB, schaak-
voetbalteam, artikelen in het clubblad, en voor 
het aantrekken van simultaangevers van het 
Hoogovens Schaaktoernooi. Wat niet? Hij was het 
gezicht van de schaakclub geworden en bepaalde 
daarmee ook voor een groot deel de sfeer binnen 
onze club. Hij was immers ook nog in de periode 
‘84 – ‘89 bestuurslid geweest als wedstrijdleider. 
 
In ons bestuur traden opnieuw wijzigingen op, 
want Eric Alefrink volgde Wim Soellaert op als 
secretaris. Hij bekleedde hierdoor een dubbel-
functie binnen het bestuur. De nieuwe internwed-
strijdleider werd André Dam, die later nog werd 
vervangen door Cor Ros. 

Nieuw dit seizoen was de geboorte van de Kroongroep, 
naast groep 1 en 2. Hierin spelen o.a. Adrie Haakman, Rob 
Hählen, Kossen, Freek Seiffers en Rolf de Brouwer. 
Het idee was een aparte groep te formeren van sterkere 
spelers die minder vaak spelen en indeling tegen zwakkere 
spelers voorkomt, met als beoogd effect: 
kwaliteitsverbetering door niveaugelijkwaardigheid.  
 
Voor de externe competitie was het een goed seizoen, want 
ons eerste team degradeerde net niet naar de 2e klasse 
KNSB en ons tweede team promoveerde uit de promotieklas-
se voor het eerst naar de derde klasse KNSB, onder leiding 
van Roland Verdonk.  
 
Ronald Overveld eerste winnaar  
 
Aan Ronald Overveld kwam de eer toe de eerste winnaar 
van de Kroongroep te worden. Dit mag dan ook wel de 
kroon op zijn schaakstatus heten als meervoudig (14?) club-  
en bekerkampioen. Eric Alferink won groep 1 en Jan Hop-
man, jawel de vader van, groep 2. 
Roland Verdonk werd kampioen snelschaken bij de senioren. 
Paul Schippers werd bekerkampioen en Peter Smits de win-
naar van het Open Kampioenschap van Waterland (zomer-
competitie). 

Pim Jekel jeugdkampioen 
 
Bij onze schaakjeugd werd door de D1 de finale 
van de NHSB kampioenschappen bereikt. Hierin 
speelden Warner de Weerd, Bart Brandon, Rob 
Schoorl, Thijs Pen, Sjouke Dijkstra, Anton Bakels 
en Pim Jekel.  
Bij de jeugd werd Pim Jekel kampioen van s.c. 
Purmerend en Sjouke Dijkstra zowel snelschaak-
kampioen als winnaar van de zomercompetitie. 

Arie Loots overleden 
 
Gedenkwaardig dit seizoen was Dhr. A. Loots, die overleed;
een alleraardigst mens en ook zo sportief. 
Hij was lid sinds 1978 en werd 72 jaar. Ook gold dit voor 
Dhr. G. Michelbrink, lid sinds 1987, in de leeftijd van 75 
jaar. Verder bedankten Jacques Vermeulen en Tim Blom, 
die penningmeester was in de periode 81-85, als lid.  

Voor:  
Links Pim Jekel in een partij tegen 
Jan Poland 
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Een verloren seizoen 

Nieuwe besluiten 
 
In het bestuur werd Frits v.d. Eerden de nieu-
we penningmeester, en Peter Smits secretaris. 
Eric Alferink volgde Hans v.d. Kroft op als eind-
redacteur. In de ledenvergadering werden de 
volgende besluiten genomen: 
1. De Kroongroep met 20 spelers 
2. De Keizer met twee groepen 
3. Een rookverbod in het creatief 
4. Alle bondswedstrijden worden alleen nog in 

de grote zaal gespeeld. 
 
In de externe competitie kwamen zowel het 
eerste als het tweede team uit in de KNSB. 
 

Hogere contributie 
 
De contributie werd verhoogd tot 120 gulden voor de senio-
ren, 70 gulden voor 65+ en junioren en 60 gulden voor de 
aspiranten. 
 
In het 50e Rapidtoernooi in Heemskerk behaalde André Stoe-
lendreyer een beker in de C groep. Hij werd 2e met 3,5 uit 5. 
Gerrit Honingh werd 3e met eveneens 3,5 uit 5. 
 
In het Hoogovenstoernooi deden maar liefst 30 Purmerendse 
schakers mee, die zeer succesvol waren. Bij de vierkampen 
hoofdklasse Warner de Weerd met 2,5 uit 3. In de 1e klasse 
Adrie Haakman met 2 uit 3, de 5e klasse Rob v. Raam met 2,5 
uit 3 en Ph. Ewouds met 3 uit 3. André Stoelendreyer met 2,5 
uit 3 en Frans Reitema met 2,5 uit 3. 
 
In de 10-kampen deed Hilhorst in klasse 8D het goed met 7 
uit 9 en Marcelis in 9D met 7.5 uit 9. Pieter Hopman deed nog 
mee in het Rapidtoernooi en werd 5e. 
 
In de Sooscompetitie werd Bert Kuijer eerste in groep 1 en 
Pieter de Weerd eerste in groep 2. 
Peter Holscher werd snelschaakkampioen en Warner de 
Weerd bekerkampioen. 
Kroonkampioen werd dit jaar Roland Verdonk.  
De kampioen in keizergroep 1 werd Bart Brandon. 

Geen voorjaarstoernooi en geen 
simultaan 
 
Jammer was het dat er voor het eerst sinds 38 
jaar geen voorjaarstoernooi kon plaatsvinden. 
Ook was er geen schaaksimultaangever uitge-
nodigd door de club. 

Vukomanovic 
 
Helaas ontviel ons Dhr. A Vukomanovic, die op 
onze club onderdak vond. Hij was samen met 
zijn vrouw en drie dochters gevlucht uit Joego-
slavië. Helaas heeft hij niet zolang van onze 
schaakclub kunnen genieten, maar veel 
schaakvrienden had deze uiterst sympathieke 
man zeker.  
 
Een ander markant lid en bestuurslid, in de 
periode 82-84 en 89-93 als respectievelijk 
wedstrijdleider en jeugdleider, was Foppe 
Reinders. De man die mij attendeerde op onze 
schaakclub en ex-collega bij het Shell laborato-
rium. Hij bleef nog wel op de lijst staan, maar 
zegde later zijn lidmaatschap op. 

Het Hoogovensschaaktoernooi 
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Pieter de Weerd volgt 
Freek Seiffers op 

Veel bestuurswisselingen 
 
Freek Seiffers, voorzitter in de periode 92-96 trad af. Hij werd opge-
volgd door bestuurslid jeugdzaken Pieter de Weerd. De vier andere 
bestuurswisselingen waren: 
Penningmeester Frits v.d. Eerden werd vervangen door André Dam 
(ex-bestuurslid), externe wedstrijdleider Eric Alferink door Jeroen 
Kim, interne wedstrijdleider Cor Ros door J. P. Hendriks en tenslotte 
werd onze jeugdleider Pieter de Weerd vervangen door Mevr. Greet 
Schlebaum. Nog niet eerder waren er zoveel bestuursmutaties in één 
jaar geweest!  
 
Het aantal schaakleden was op papier 103 en bij de jeugd 27. Het 
aantal spelende leden was meestal wat lager, maar nog steeds een 
respectabel aantal voor onze schaakclub. 
 
Dit seizoen begon overigens slecht door het plotselinge overlijden,  
t.g.v. een noodlottig ongeval, van ons 11 jarig jeugdlid Eric-Jan  
Zuydwijk. Ook stonden we stil bij het plotselinge overlijden van seni-
orlid Dhr. J.v.d. Linden.  
 
Voor de externe competitie was dit jaar het beoogde doel: het pro-
moveren van het eerste team, met behoud van het tweede team in 
de promotieklasse! Voor het eerste team was dat gelukt, helaas de-
gradeerde ons 2e team voor de tweede achtereenvolgende keer. 

Hemelvaartstoernooi voor de 
jeugd 
 
Belangrijk was dat dit jaar het Hemel-
vaartstoernooi weer doorging onder grote 
belangstelling en met goede resultaten 
voor de jeugd van Purmerend.  
Eveneens ging onze 2e schaaknacht in ho-
tel Spijkerman door.  

Schaaknacht 
 
De schaaknacht was georganiseerd door 
Peter v. d. Brink en Hans v. d. Kroft en 
vond plaats op 15 november van 21.00 – 
16 november 8.00. Er waren 38 schakers 
waaronder de Australiër A. Wohl. En verder 
M. Bosboom en E. Knoppert. Deze gasten 
verdeelden onderling de prijzen. Maar de 
schaaknacht was opnieuw geslaagd! 

Rob Schoorl jeugdkampioen 
 
Bij de jeugd was er ook nog goed nieuws 
te melden, want de A 1 wist de finale van 
de NHSB te bereiken, maar werd helaas 2e. 
Toch een goed resultaat. Onze Rob Schoorl 
ging naar het Noord-Hollands jeugdkampi-
oenschap en werd daar snelschaakkampi-
oen.  
Ook werd Rob kampioen bij onze jeugdaf-
deling en ging naar het Open Nederlands 
Jeugdkampioenschap in Eindhoven, waar 
hij op weerstandspunten net geen eerste 
werd. 6 uit 9.  
Andere spelers waren Warner de Weerd 
4,5 uit 9,  Anton Bakels 5 uit 9,   Pim Jekel 
4 uit 9 en Sjouke Dijkstra 4,5 uit 9.  
Op het hemelvaarttoernooi waren 90 jeug-
dige schaaktalenten. Er waren 8 groepen 
en Warner de Weerd werd winnaar in 
groep 1, Rob Schoorl in groep 2 en Vincent 
v. Someren 2e in groep 7, boven Nicky 
Law, die derde werd. 

Nieuwe talenten bij de jeugd 
 
De nieuwkomers bij de jeugd waren Vincent v. Someren en Freya 
Workum. Bij de senioren kwamen Jan Geus en Wim Schutte hun 
schaakkunsten uitproberen. 
 
Op het Hoogovensschaaktoernooi werd er goed gepresteerd door  
o.a. Warner de Weerd met 2,5 uit 4 in de promotieklasse.  
P. Ewouds behaalde 2,5 uit 4 in de 4e  klasse. Jan Koelewaard in de 
1e klasse 2 uit 4, Pieter de Weerd in de 5e klasse 2,5 uit 4.  
Verder deden er nog 6 Purmerenders mee bij de 10-kampen. 
 
Kampioen van de Kroongroep werd Roland Verdonk en ook won hij 
het snelschaakkampioenschap. Rob v. Someren werd de winnaar van 
keizergroep 1 en H. Eygenraam van groep 2. De bekerfinale was een 
ware broederstrijd tussen Walter en Roland Verdonk, die uiteindelijk 
gewonnen werd door Walter. Rolf de Brouwer werd kampioen van 
Waterland. 
 
Dit seizoen waren Giel Spaans, Peter Holscher en Adrie Haakman de 
leden die bedankten. 
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Opvallende gebeurtenissen 
 
Jan Koelewaard overleden 
 
Dit seizoen kenmerkte zich door een aantal opvallende gebeurtenissen: 
In de eerste plaats het plotselinge overlijden van Jan Koelewaard op 16 -7-1997. Hij was één 
van onze meest prominente leden. Jan was 29 jaar lid en speelde sportief en sterk. Hij was 
altijd betrokken bij het wel en wee van onze leden. Hij schreef vaak boeiende verslagen in ons 
clubblad en was altijd positief kritisch op de ledenvergadering. Typerend voor de man was zijn 
opgeruimdheid en sociale betrokkenheid. Maar ook de man die met een jonge jenever in de 
hand, van de bar naar zijn stoel liep en tevreden zijn sigaartje daarbij rookte. We zullen hem 
blijven missen.                                                                                                                         
 
De bestuursvacature van interne wedstrijdleider, voorheen J.P. Hendriks, is nog steeds niet 
ingevuld! De eindredacteur Eric Alferink werd vervangen door Paul Hogervorst, die zijn eigen 
column “Tussenschaakje” het licht deed zien.  
Eric Alferink ging opnieuw een dubbelfunctie bekleden binnen het bestuur. Hij werd opnieuw 
secretaris en volgde hiermee Peter Smits op. De externe wedstrijdleider, Jeroen Kim, werd ook 
opgevolgd door hem. Jeroen werd nu bestuurslid Public Relations, een nieuwe bestuurspost! 

Jhilava 
 
Het fenomeen Jihlava was geboren. Jihlava is 
de zusterstad van onze gemeente, die ook 
een schaakclub heeft. Eerst was er een be-
zoek van onze club (8-12 oktober) in het Pur-
merend huis van Jihlava. Die wedstrijd werd 
met ruime cijfers verloren. 5,5 – 1,5.  Mis-
schien teveel genoten van het Tsjechische 
bier en de Cultuur heren? De delegatie be-
stond uit Paul Schippers, S. de Boer, Warner 
de Weerd, Eric Alferink, Wim Braaksma, Ro-
nald Marcelis, en Gerard Lonnee. 
Het tegenbezoek was op 4 – 8 juni in het 
Jihlavahuis in Purmerend. Er was een revan-
chematch op de clubavond en op 5 juni een 
snelschaaktoernooi. 

Voorjaarstoernooi terug 
 
Het 39e voorjaarstoernooi is terug van weggeweest. Het werd gehouden op 17-18 april. Er was een nieuwe opzet be-
dacht. In plaats van twee wedstrijden op zaterdag en één op zondag, werd nu gekozen voor de eerste wedstrijd op 
vrijdagavond en de resterende twee wedstrijden op zaterdag. Er waren maar 8 groepen en slechts 8 schakers van bui-
ten de club. Toch werd het toernooi als geslaagd beschouwd vanwege de onderlinge sportieve en goede sfeer.  
De winnaar werd Eric Alferink, die gelijk eindigde met Rolf de Brouwer. De daaropvolgende barrage met een vluggertje 
werd op tijd gewonnen door Eric. 
 
Het eerste team degradeerde helaas opnieuw uit de 1e klasse KNSB, ondanks hun nieuwe teamleider Ronald Marcelis. 
Hij volgde Pieter de Weerd op. Het tweede wist zich te handhaven en het derde, vierde en zesde team promoveerden 
alle drie! 

Jhilava 
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Toernooien 
 
Hoogovensschaaktoernooi was eveneens succesvol, want onze Warner 
speelde nu in de meesterklasse en behaalde met 1 punt toch een eer-
volle derde plaats. Paul Hogervorst wist zelfs een eerste plaats te beha-
len in klasse 5 K van de 4-kampen. Hetzelfde deed Gerard Lonnee in de 
6e klasse C met 2,5 punt. Ook André Dam en Wim Braaksma werden in 
de vierde klasse C met 2 punten de prijswinnaars van het goud.  
In de 10-kamp werd Ronald Marcelis in klasse 8B 1e met 6,5 uit 9.  
Peter Bruins deed dit met hetzelfde puntenaantal, maar dan een klasse 
lager en werd 2e. 
Tot slot nog 1e teamspeler P. Doggers met 4,5 in de meesterklasse! 
 
Een ander bijzonder toernooi, buiten ons eigen Scholentoernooi en He-
melvaarttoernooi, was het 5e Lost Boys Toernooi in Antwerpen.  
Paul Hogervorst deed als enige van onze schaakclub hieraan mee in de 
C groep (1600).  
Andere schaaktoppers waren Topalov, die het toernooi op zijn naam 
wist te schrijven, Kortsjnoi werd 2e met een halfje verschil. 
Een ander succesvol toernooi was het 18e Soos 50+ op 15 november in 
Heemskerk. Er werden 5 ronden ‘Zwitsers’ gespeeld en 1e werd Wim 
Schutte, die in de finale won van clubgenoot André Stoelendreyer.  
Andere clubschakers die meededen waren: Gerrit Honingh, Jaap Leguyt, 
Paul Hogervorst,  Jan Poland en Gerard Lonnee.  

Hemelvaartstoernooi 
 
Natuurlijk vergeten we onze jeugd 
niet! Anton Bakels won groep 1 op het 
Hemelvaartstoernooi dat op 21 mei 
werd gehouden. Er waren 116 deelne-
mers en 8 groepen.  
In groep 1 werd Anton Bakels de win-
naar. Hij won ook de play-offs van dit 
seizoen. 
 
Freija Workum was het eerste en eni-
ge meisje van onze club die meedeed 
op het Nederlands Kampioenschap. Ze 
behaalde 3 uit 9, maar ze was wel 
geëindigd boven negen andere meis-
jes van de 30 dames. 
 
Nieuwe leden dit seizoen waren: Y.H. 
de Rover, R. Mirrani en M. Stolte. 
Leden die bedankten waren: J.P. Hen-
driks en W. Hoffenaar. 

Jan Poland 
Gerard Lonnee 

en 
Hans van der Kroft 



Schaakclub Purmerend                                                                                                                                 1991 –  2006 

12 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Nieuwe penningmeester 
Wim van Raalte en Jan Admiraal overleden 
 
Dit seizoen begint vrolijk met de jubilarissen Joop Wickel, Peter Smits 
en Wim Braaksma. Hun 25-jarig lidmaatschap werd opgeluisterd met 
bloemen. 
Minder leuk was het overlijden van jeugdlid Jan Admiraal en seniorlid, 
met veel verdienste voor onze jonge schakers, Wim van Raalte.  
Verder bedankten de volgende leden: Hillie Honing, H. Haverkort, 
Arie de Groot, P. Doggers en Martin Snoerwang (waarvan Arie de 
Groot en Martin Snoerwang inmiddels weer teruggekeerd zijn). 
 
In het bestuur kwam een nieuwe penningmeester, Jan Geus in de 
plaats van André Dam. Voor de interne wedstrijdleider was de vaca-
ture nog steeds vacant en de post Public Relations, vervuld door Je-
roen Kim, werd opgeheven. 

Tweede team gepromoveerd 
 
In de externe was het doel om ons 1e 
team weer zo snel mogelijk terug te laten 
promoveren naar de 1e klasse KNSB. Bo-
vendien moest ons 2e team terug naar de 
promotieklasse! En de resterende teams 
moesten zich in ieder geval zien te hand-
haven in hun eigen klasse! 
Het 1e team haalde op 2 matchpunten na 
net niet de promotie, maar ons 2e team 
wel! De overige teams wisten zich wel te 
handhaven op hun eigen niveau. 

Toernooien 
 
Er werd weer een voorjaarstoernooi en een hemelvaarts-
toernooi gehouden. Het 40e voorjaarstoernooi bestond uit 
slechts 8 groepen, maar werd dit jaar niet door een Purme-
rendse schaker gewonnen. Geslaagd was het wel. Ook gold 
dit voor ons traditionele Hemelvaartstoernooi met dit jaar 
107 deelnemers, waarvan 15 clubschakers. En daarvan 
werd Rob Schoorl kampioen. 
 
In Wijk aan Zee was het ook goed toeven voor onze schaak-
vrienden. De resultaten waren minder, maar in het aantal 
clubdeelnemers aan dit toernooi zat een enorme groei.  
Vooral in de 10-kampen en de dag 4-kampen. 7 Leden bij 
de weekend 4 kampen en maar liefst 16 spelers bij de dag 
4-kampen. In de groep 6-E werd Perry Koopmans met 5,5 
punten uit 9, tweede. Van de 8 clubschakers het beste re-
sultaat. 

Jeugd goed bezig 
 
Onze jeugd was ook nog steeds goed bezig, 
want weer werd deelgenomen aan de N.H.K. 
en het N.K. Voor het Noord-Hollands kampi-
oenschap deden Rob Schoorl, Anton Bakels, 
Pim Jekel, Thijs Pen en Sjouke Dijkstra mee. 
Helaas voor hen geen kampioenschap maar 
wel voor het A 1 team, dat bestond uit: 
IJsbrand van Rijswijk 3 uit 3, Wisse Eygenraam 
2.5 uit 3, Nicky Schirris 1,5 uit 3 en ten slotte 
onze Rob Schoorl met 1 uit 3. Zij gingen hier-
door voor het tweede achtereenvolgende jaar 
naar het N.K. samen met de E 1. Dit team be-
stond uit: Vincent v. Someren, K. Snel, C. 
Boomsma en K v. Kranendonk en behaalden 
een vierde plaats. 

Jihlava 
 
Jhilava stond dit jaar ook weer op het program-
ma, dat trouwens niet door de club maar deels 
uit gemeentesubsidie en deels door de leden 
zelf werd betaald. Het tweede bezoek moest 
ons een overwinning opleveren, want er wer-
den voornamelijk 1e team schakers gevraagd. 
Chauffeurs waren er ook nodig en die werden 
gevonden in Hans v.d. Kroft en Paul Hoger-
vorst. Opmerkelijk was het motorongeluk van 
Ron Marcelis en het resultaat 5 -5. Al met al 
toch een heel gezellig en geslaagd bezoek aan 
onze zusterstad en schaakclub. 

Bekercompetitie 
 
De bekerfinale was weer een sportieve familie aangelegenheid 
geworden. Dit keer mocht onze voorzitter Pieter de Weerd het 
opnemen tegen zijn zoon Warner. De zoon is natuurlijk veel 
sterker dan de vader en won dan ook de beker. Warner won 
ook nog de Supersoos van dit seizoen met 6 punten. Mede 
dankzij de overwinning van Robert Mirrani tegen Peter Smits. 
Er deden 34 leden mee aan deze zeer succesvolle vrijdag-
avond competitie. 
 
Snelschaakkampioen werd Roland Verdonk en Wim Schutte 
werd winnaar van de play-offs groep 1 met 5 uit 8.                            
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Rookverbod 
In dit seizoen werd de vacante functie van interne wed-
strijdleider eindelijk opgevuld door Sjouke Dijkstra. Ook 
werd er een contributie verhoging op de ledenvergadering 
aangenomen. Tevens kondigde Eric Alferink zijn aftreden 
aan als bestuurslid. 
Er kwam nu ook voor het eerst een rookverbod in alle 
speelruimten van ’t Noot. 
 
De jeugd bestond uit 28 leden en de senioren 85.  
Nieuw lid Bart Brandon, en opgezegd: 
Freya Workum, ex-voorzitter Jan Dorrepaal en IJsbrand v. 
Rijswijk. 
 

Vijfde team kampioen 
 
In de externe competitie haalde ons eerste team 
weer net niet de promotie, en dit gold ook voor het 
derde team. Maar ons 5e werd wel kampioen en pro-
moveerde terug naar de derde klasse NHSB. De ove-
rige 6 teams wisten zich te handhaven. 
 
De jeugd was dit seizoen wederom succesvol, want 
de A1 en de E1 gingen beide naar het Nederlands 
Kampioenschap, waar de E1 als jongste team, een 
eervolle 2e plaaats bereikte. En dit werden zij ook op 
het Noord-Hollands kampioenschap. Hun team be-
stond uit: Nicky Law, Kevin Snel, Aron v. Groningen 
en Raymon Mulder. De D1 jeugd werd ongeslagen 
kampioen en bestond uit: Vincent v. Someren, Casper 
v. Rijswijk, Nicky Law, en Kevin Snel. 
 
Het Hemelvaarttoernooi telde 132 deelnemers uit 17 
verenigingen.  

Corustoernooi 
 
Ook werd er weer door vele clubleden ( 32 ) meege-
daan aan het Corustoernooi (voorheen Hoogovens-
schaaktoernooi). Er deden 6 spelers mee aan de 
weekend vierkampen, waarvan in groep 9 Z Gerard 
Lonnee 1e werd met 3 uit 3.  
Rob Triep werd 2e in groep 9 K met 2 uit 3. 
Bij de dagvierkampen deden maar liefst 18 Pur-
merenders mee, waarvan 4 een 1e plaats en 4 spe-
lers een 2e plaats behaalden. In de tienkampen de-
den er ook nog 8 schakers van Purmerend mee en 
daarvan behaalden twee een eerste plaats en één 
speler een tweede plaats, met elk 6,5 uit 9 partijen.  

Vrijdagavondsoos succesvol 
 
Er was ook weer een succesvolle vrijdagavondsooscompeti-
tie, waaraan ongeveer 35 spelers meededen. En natuurlijk 
een play-off met 7 groepen, waarvan in groep 1 Rob v. So-
meren en Ton de Veij samen de eerste plaats bereikten.  
 
Het snelschaakkampioenschap werd gewonnen door Pieter 
Hopman die ook eerste werd in de Kroongroep. 
 
Ons traditionele 41e voorjaarstoernooi op 21 en 22 april 
bestond uit 9 groepen en Sjouke Dijkstra werd samen met 
S. Kuin eerste.  
 
Ook kwam er weer een Tsjechische delegatie uit Jihlava bij 
ons op bezoek. Het was de tweede keer dat ze naar Pur-
merend kwamen, maar ditmaal wonnen onze acht schaak-
vrienden wel met 3.5 – 4.5 van ons. 
Het was de vierde confrontatie (2 keer uit, 2 keer thuis) 
met een zeer voordelige eindscore voor de Tsjechen. 
 
Helaas moesten we afscheid nemen van de door vele club-
schakers gewaardeerde Dhr. H.Haverkort. 
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Eerste team promoveert 
In de externe was dit jaar het hoofddoel om eindelijk het 1e ream weer eens terug te laten promoveren tot de 1e klas-
se KNSB. Dit doel werd ruimschoots gehaald, want ons 1e team werd kampioen met een verschil van 6 punten op de 
nummer 2. Ook werd het derde team nog kampioen en promoveerde naar de 1e klasse NHSB. Zodat er volgend sei-
zoen twee teams in deze klasse uitkomen, n.l. het 2e en het 3e team. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Eric Alferink stopt 
Zoals al eerder aangekondigd stopte Eric Alferink met zijn be-
stuurlijke taken. Hij was een zeer actieve schaker en bestuurder 
van onze club in de periode 1992 – 2000. Hij bekleedde diverse 
dubbelfuncties, zoals secretaris, externe wedstrijdleider en eind-
redacteur. Hij was ook bij de organisatie van toernooien betrok-
ken. Het voorjaarstoernooi, de schaaknacht, Jihlava en vele an-
dere. Zowel als persoon en als schaker zullen wij hem node mis-
sen. 
Hij werd als secretaris vervangen door Stef Goddijn en als exter-
ne wedstrijdleider door Paul Hogervorst. De eindredactie kwam 
in handen van Cor ten Woude, die zijn tweede termijn als be-
stuurslid inging. Van hem verscheen column “De woudloper”. 

Grootste vereniging in Noord-
Holland 
 
Het aantal jeugdleden was bij het einde van dit 
seizoen 30 en het aantal senioren 96, zodat s.
c. Purmerend de grootste vereniging van de 
Noord-Hollandse Schaakbond werd. Er was 
zelfs weer sprake van groei bij de senioren. 
Helaas bedankten de leden: Rolf de Brouwer, 
M. Jagerman, Walter Verdonk en Theo Koops.  
Er kwam ook weer een nieuw keizerprogramma 
voor de interne competitie. 

Toernooien 
 
Er werd voor het eerst een nieuw toernooi georgani-
seerd door Thijs Pen. Het Marktstad Kroegloperstoer-
nooi. Op zaterdag 23 september 2000 gingen 41 
schaakduo’s de strijd aan met elkaar en steeds in 
een ander café. De deelnemende cafés waren: Aad 
de Wolf, Le Clochard, Spijkerman, Het Wapen van 
Purmerend, Het Paradijs, en Het Purmerendje. Er 
werd elk uur in een ander café gespeeld en voor het 
verkassen had men 20 minuten. De partij duurde per 
twee personen 20 minuten. Er kwamen twee duo’s 
van buiten onze schaakclub. En zij wonnen de 1e en 
2e prijs. De ratingprijs werd gewonnen door Anton 
Bakels, samen met Maarten v. Halteren. Het toernooi 
verdiende zeker navolging, want het was zeer ge-
slaagd. Ook het Medi-Ma Hemelvaartstoernooi was 
weer een groot succes met 144 schakers uit 16 
clubs. Zij werden verdeeld in 11 groepen. 
Ook was ons 42e voorjaarstoernooi geslaagd te noe-
men, ondanks dat er 4 deelnemers minder waren 
dan vorig seizoen. Er kwamen 32 schakers op 13 en 
14 april, waarvan 9 schakers van een andere club. Er 
werden 8 groepen gemaakt en Eric Alferink werd de 
winnaar van groep 1. 

Supersoos succesvol 
 
De Supersoos op vrijdagavond was weer succesvol en in 
de finale was Rob Schoorl de verliezer van Rob v. Some-
ren. Er deden maar liefst 32 spelers mee en er werden in 5 
groepen 5 finales gespeeld. Pim Jekel werd derde in groep 
1 en de andere winnaars waren: Peter Smits, Sjouke 
Dijkstra, Paul Hogervorst en Jaap Poel. Er waren veel ver-
rassingen en de organisator Thijs Pen was zeer tevreden. 
De stand van de Eeuwige Beker was: Roland Verdonk 33, 
Peter v.d. Brink 23 en D. Kuijer 16. 
De bekerfinale dit jaar ging tussen Peter Smits en Roland 
Verdonk en werd gewonnen door Roland. 
Opvallend was ook de winnaar van het Open Kampioen-
schap Waterland (Zomercompetitie), Wim Muller won met 
7 punten, gevolgd door Gerrit v. Dok met 5,5 punt. 
De winnaar van de play-offs werd Rob v. Someren en win-
naar van de Kroongroep Yong Hoon de Rover. Rob v. So-
meren wist dat jaar ook groep 1 van de Keizer te winnen. 

Jhilava 
 
Ook was er weer een achttal Purmerenders die een bezoek 
brachten aan onze zusterstad in Tsjechië; namelijk Jihlava. 
De eigen bijdrage was 300 tot 450 gulden voor 4 dagen. 
Er werd weer cultuur gesnoven en natuurlijk gespeeld. 
Maar er werd vernederend verloren met  6-1. Slechts twee 
remises voor Ronald Overveld aan bord 1 en Sjouke 
Dijkstra aan bord 2. De overige spelers verloren namelijk: 
Eric Alferink, Ron Marcelis, Hans v.d. Kroft, Maarten v. Hal-
teren, Jacco v. Oostveen en Pieter de Weerd.       

Jeugd 
 
Vermeldenswaardig is natuurlijk weer de deelname 
van het kampioenschap van onze D1 jeugd in de 
NHK. Het team bestond uit Vincent v. Someren, 
Nicky Law, Aron v. Groningen en Vincent Halekor. 
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Een klein portret van schaker  
Frans Vlugt, jong 66 jaar 

 
Hij leerde op 10 jarige leeftijd het schaken 
van zijn vader en is een keer jeugdkampi-
oen van Noord-Holland geweest. 
 
In zijn militaire diensttijd heeft hij nog een 
seizoen (1961  -  1962) geschaakt bij de 
s.c. Dr. Max Euwe op Curaçao. 
 
In 1966 werd hij lid van de Schaakclub      

       Purmerend tot eind jaren zeventig. In die 
periode is hij drie keer clubkampioen geweest en bestuurlijk actief 
als wedstrijdleider.  
 
Daarna werd hij lid van de Schaakclub Volendam om een paar jaar 
later de schaakstukken tot aan zijn pensionering (1999) niet meer 
aan te raken. 
 
Na zijn pensionering heeft hij het schaken weer opgepakt, werd 
weer lid van de Schaakclub Volendam en bekroonde zijn terugkeer 
op de 64 velden met het behalen van het Veteranenkampioenschap 
van Nederland (60+) in 2003. 
 
Sinds een paar jaar, na een kwarteeuw, is hij als lid bij de Schaak-
club Purmerend teruggekeerd (is ook lid gebleven van de Schaak-
club Volendam). 
 

Voorzitters op de receptie van het 75-jarige bestaan. 
Van links naar rechts: Piet Avis, Gert kalkhoven, Henk 

Breeuwsma, Jan Dorrepaal en Pieter de Weerd 
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70-jarig bestaan 
Algemeen 
 
In de jaarvergadering waren geen be-
stuursmutaties te melden. De samen-
stelling van het bestuur zag er als volgt 
uit: 
Pieter de Weerd voorzitter, Stef Goddijn 
secretaris, Cor Groot penningmeester, 
Sjouke Dijkstra wedstrijdleider senioren 
intern, Paul Hogervorst wedstrijdleider 
senioren extern, Greet Schlebaum wed-
strijdleider jeugd/junioren, Jan Poland 
materiaalcommissaris, Cor ten Woude 
eindredacteur. 
 
Voor de start van het nieuwe seizoen 
telde de vereniging 97 leden en 24 
jeugdleden. 
Het cluborgaan ‘Eeuwig Schaak’ is het 
bindmiddel van onze vereniging voor 
jong en oud. Een zeer lezenswaardig 
onderdeel van het orgaan zijn de uitvoe-
rige verslagen van externe wedstrijden, 
die de strijd op de 64 velden doen her-
leven met alle emoties die de schakers 
daarbij, en niet te vergeten de teamlei-
ders, hebben ondergaan.  
Ook de bijdragen van Rob Hählen over 
het schaken uit de vorige eeuw, de 
schaakquiz e.d. en de (soms filosofi-
s che )  besp i ege l i ngen  van  de 
‘Woudloper’ (Cor ten Woude)  over het 
schaakleven binnen de club in relatie 
met het leven daarbuiten, dragen ertoe 
bij, dat het leesgenot van ‘Eeuwig 
Schaak’ op aangename wijze wordt ge-
prikkeld.  

Dit heuglijk feit werd onder meer gevierd door het organiseren 
van een Marktstad Kroegloperstoernooi voor duo’s in de maand 
oktober in wisselende kroeglocaties rondom de Koemarkt en het 
Slotplein in Purmerend. 
48 Deelnemers hadden zich ingeschreven. De Purmerender 
schakers Bakels/Bakels gingen er verrassend met de 3e geld-
prijs vandoor, voor het favorietenkoppel Verdonk/Schoorl.  

Verslag kroegloperstoernooi 
 

Hans van de Kroft 
 

Zaterdag, 6 oktober, weerman Erwin Krol had regen beloofd, veel regen, veel 
wind. Hij zat er goed naast, een prettig najaarszonnetje scheen op de Koe-
markt en het Slotplein. Dorstige schakers, 48 stuks, mannen en vrouwen 
schreven zich in rond half elf in café Landsdael annex Aad de Wolf, om 
door Thijs Pen van hot naar her gestuurd te worden. 
En daar gingen de koppels vanuit Landsdael via het Paradijs, de Bonte Koe, 
't Purmerendertje, het Café, 't Wapen van Purmerend, de Kop van de Koe-
markt naar Spijkerman en weer terug. 
Gespeeld werden zeven ronden zwitzers, ieder uur op een andere locatie. Een 
half uur spelen, een kwartier lopen, blijft dus altijd genoeg over om dhr. Hei-
neken nog rijker te maken. De laatste ronden gingen wat slingerend. Favorie-
te stek was het Paradijs: uit de wind, in de zon werd buiten gespeeld. 
Rond zes uur, toen pas, kwam de door Erwin Krol voorspelde regen tijdens 
de prijsuitreiking. De geldprijzen gingen naar de nummers l t/m 3, oftewel 
Konings/v.d. Fliert met 11½ punt, tweede werden de winnaars van vorig jaar 
Coene/Wemmers met 11 punten terwijl de derde prijs ging naar het koppel 
Bakels/Bakels die het plaatstelijke favorietenkoppel Verdonk/Schoorl nét 
voor bleef. Men bespeurde enig leedvermaak. De prijzen in natura werden 
geschonken door Heineken: 
Het koppel Jekel/van Kooten won de ratingprijs. Het koppel Van Someren/
Zwart waren de grootste stijgers gezien hun rating, terwijl de poedelprijs ging 
naar het koppel Milli/Prince met 2½ punt. 
Jazeker, spelers en uitbaters waren dik tevreden. Volgend jaar weer, met ho-
pelijk nog meer leden van onze club. Je weet niet wat je gemist hebt! 

Evenementen 
 
Lost Boys tienkamptoernooi in Amsterdam in augustus 2001. Negen leden van de schaakclub Purmerend namen hier-
aan deel, t.w.:  
          Pieter Hopman, rating 2215  A groep (2200 en hoger) 3 pt. TPR 2161 
                    Yong Hoon de Rover, rating 2185, B groep (1850-2250) 5½ pt, TPR 2160 
                              Jeroen Wismeijer, rating 2205, B groep , 5 pt., TPR 2070 
                                         Rob van Someren, rating 1839, C groep (1500-1900), 6 pt., TPR 1873 
                                                   Luc Preeker, rating 1795, C groep, 5½ pt. TPR 1814 
                                          Jan Geus, rating 1724, C groep, 5½ pt., TPR 1749 
                                Paul Hogervorst, rating 1534, C groep, 5 pt., TPR 1682 
                     Vincent van Someren, geen rating, C groep, 3 pt. TPR 1541 
          Peter Bruins, rating 1440, D groep (onder 1500), 2 pt., TPR 1197 
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Mijmeringen van een zeventigjarige 
Door Joop Wickel 

 

T oen ik in 1931 ter wereld kwam kon ik niet weten dat ik in 2001 zo groot en sterk zou zijn; geen greintje van verval 
valt te bespeuren; ik ben trots op mijzelf! Weet U: ik ben de grootste van Noord-Holland. 
Ik heb natuurlijk veel te danken aan mijn vader, kandidaat notaris Feike Dokter, een dijk van een kerel. Dertig 

jaar is hij mijn voorzitter geweest. In 1932 clubkampioen, in 1962 clubkampioen en daartussen nog acht keer …..
clubkampioen. In 1968 werd pa erevoorzitter tot zijn ongeval in 1975. 
Ook Henk Breeuwsma, acht jaar en Jan Dorrepaal tien jaar voorzitter, hebben mij steeds groter gemaakt. 
In 1957 ging ik aan de weg timmeren met een heus clubblad: Eeuwig-Schaak, de naam bedacht door redacteur R. 
Bijlsma, formaat A5, vier tot zes gestencilde redactiebladen en in en op het omblad echte advertenties. In de eerste edi-
tie, staat een annonce van een firma die als enige tot heden onafgebroken (?) in Eeuwig Schaak adverteert: 
Lanting en Zonen, Zuiderweg 114, Zuid-Oost Beemster. Hij bood aan; Motoren - Scooters - Bromfietsen - Rijwie-
len - Autoscooters, Lederkleding; kennelijk nog niet de Citroën - dealer van P & O. 
Redacteur Bijlsma had ook een dichtader; bij gebrek aan kopij (ook toen al) rijmelde hij in het januarinummer van 
1958 de volgende strofen: 

Aaa Zijne Zwarte Majesteit  
Ik, Zijne Majesteit de Witte Koning 

en mijn Witte Dame gemaal 
wensen ook namens ied're hoveling 
Ur Zwarten,- een goed 1958 allemaal. 

 
Het spijt mij heel erg, mon amice 

maar winnen doen. Wij in net Spel. 
Misschien voor U soms één remise 
maar nimmer meer, dat weet U wel! 

 
Aan Zijne Witte Majesteit 

Mijn dank voor 't vriendelijke schrijven 
ook namens ons een goed Nieuwjaar. 

Waarin, wij U naar mat toe drijven 
afijn dat spelen wij wel klaar! 

 
Het is een jaren vaststaand feit 

U mag het spel beginnen.  
Maar daar, zijn niet van afgeleid 

dat U het ook zult winnen.  
 

R. Bijlsma 
 

Met zulke redacteuren was het kleine, dunne, Eeuwig Schaakje lezenswaardig. Een jaar later meldt het blad dat J de 
Bart mijn vijftigste lid is. In 1978 krijgt mijn maandelijkse periodiek het huidige A4 formaat met glanzende adverten-
ties; ik was zo trots als een paard met zeven staarten. Zoals gezegd was mijn vader Feike tien keer clubkampioen. 
Andere toppers zijn Ronald Overveld en Roland Verdonk. Zij zijn mij nog steeds trouw gebleven. Overigens zag ik 
met plezier, dat dit jaar de jonge Yung Hoon de Roover Verdonk’s zegereeks verbrak. 
Ook de jeugdkampioenen 1976 en 1977 Peter Smits en Warner deWeerd in 1990, heb ik nog onder mijn hoede gehad. 
Vier van mijn huidige lidmaten zijn meer dan dertig jaar lid: Henk Breeuwsma en Jacob v. Twisk sinds 1962,  
Gerrit Honingh vanaf 1966, Jaap Leguijt volgde in 1968 en Wallie Goosen werd in 1971 mijn maatje. 
Herinneringen, herinneringen…., onder meer aan de simultaanseances vanaf de oprichting tot in de jaren '90. Beroemde 
schakers zoals Fine, Euwe, Donner, Bouwmeester, Kotov, Timman, Portisch, Kortsnoj, Hort, Miles, Nunn, Tal, Anand 
en andere namen het in Purmerend op tegen mijn leden en meestal gingen ze niet met 100 % naar huis. 
Sinds het seizoen 1978/79 is mijn tehuis 't Noot, een prima onderkomen, zeer geschikt voor een zeventigjarige. Daarvoor 
heb ik met meer of minder succes gewoond in de kantine van de voormalige veiling, zestien jaar; bij Jonk over de 
Sluis, in Concordia op de Koemarkt, tweeëntwintig jaar in de Graanbeurs en de eerste jaren in de Nutsspaarbank. 
Het wordt tijd om te eindigen; ik beloof u: als ik vijfenzeventig jaar wordt zal er een grandioos festijn gevierd wor-
den; blijf mij dus trouw, 
 

was getekend, 
Schaakclub Purmerend, sinds 1931. 
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Notaris Feike Dokter, die 25 november 1931 tijdens een vergadering in het Heerenlogement samen met Cees Oude-
geest, Jan de Heer, ds. Banga en hoofdonderwijzer Delveaux de Schaakclub Purmerend oprichtte is jarenlang voorzitter 
gebleven en tot de jaren 70 erevoorzitter geweest. 
 

Zeventig jaar Schaakclub Purmerend 
Om inzicht te krijgen hoe de schaakclub door de jaren heen is beleefd hebben we een van de twee oudste leden van 
de schaakclub gevraagd een en ander toe te lichten. 
Henk Breeuwsma, lid sinds 1962 van de schaakclub, heeft jarenlang bestuursfuncties vervuld in de club en Noord—
Hollandse Schaakbond. Hij heeft bij het maken van de jubileumboeken een belangrijk aandeel gehad. Zodoende is 
van hemzelf weinig of niets vermeld. 
Henk heeft zich ingezet voor de functies van: eindredacteur clubblad ‘64 t/m ‘69; secretaris ‘72 en ‘73, voorzitter ‘74 
t/m ‘82 van de schaakclub. Lid van de jubileum commissie N.H.S.B. ‘81 en ‘82, voorzitter van N.Hollandse Schaak-
bond van ‘82 t/m ‘94. 
Een goede reden om Henk te vragen te vertellen over de 70-jarige Schaakclub. 
 
Hoe was de sfeer bij de schaakclub toen hij lid werd? 
Dat is een groot verschil met nu .....Leden van de schaakclub waren mensen van de gevestigde orde, notaris, burge-
meester, de notabelen van de stad, altijd keurig in het pak. (Met als tegenstelling het recent gehouden kroeglopers-
toernooi, in spijkerbroek) 
Henk werd lid van de club toen hij met drie medestanders Café de Drie Zwanen binnenstapte met het verzoek lid te 
mogen worden. Zij werden ontvangen, door notaris Dokter. Na het bezien wat hun herkomst was en waar ze vandaan 
kwamen werden ze geaccepteerd. 
Een ander punt was, dat jeugdleden werden geweerd. Een belangrijke reden hiervan was, de kans te verliezen van een 
jeugdige speler, dat was niet te verteren. 
 
Hoe kwam de jeugdafdeling tot stand? 
Ideeën om een jeugdafdeling op te richten ontstonden in ‘68. Aanleiding hiervoor was het verschijnen van een boek 
geschreven door Barry Withuis over jeugd in de schaakvereniging. Withuis schreef dat boek op initiatief van de K.N.
S.B. Door het bestuur van de schaakclub werd Henk aangeraden de organisatie voor opzetten van een jeugdafdeling 
maar te staken. En als hij dat toch wilde, moest hij dat op eigen initiatief zelf maar uitzoeken. In de toen bestaande 
noodkerk (Pauluskerk, Flevostr.) werd een ruimte gehuurd en een paar planken met schragen leverde een schaaktafel. 
In 1970 werd de jeugdcommissie opgericht, waar ons tweede oudste lid, Jacob v. Twisk, Henk Breeuwsma en nog 
drie leden in zaten. De jeugdafdeling kreeg hiermee een eigen gezicht. 
Henk werd in ‘72 gevraagd voor secretaris van de club. Dat wilde hij wel worden mits er door de jeugd in dezelfde 
ruimte geschaakt mocht worden. Dat mocht als de jeugd het lokaal om kwart voor acht maar verlaten had en er geen 
confrontatie met de senioren was. 
Verschillende seniorleden gaven hun bijdrage aan de jeugdafdeling. Peter Vogenlenzang deed de training en Jaap  
Leguijt had een belangrijk aandeel in de organisatie van de nieuwe jeugdafdeling. Het scholentoernooi kreeg vorm, 
met elk jaar meer deelnemers. Deze toernooien gaven een goede publiciteit voor de club. Deelname van jeugdleden  
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aan seniortoernooien en simultaanseances mocht, maar met een maximum van 5 deelnemers. Zo kwam het dat Michiel 
Bosman kwam vragen of hij mee mocht doen met een simultaanseance. Dat mocht niet want er waren al vijf jeugdle-
den van de club ingeschreven en de sponsor wilde nu geen uitzondering maken. De reactie van Michiel was: ‘ik kan 
toch schaken’. Hij is daarna toch lid geworden van de club en is een goede schaker geworden, zelfs twee keer kampi-
oen van de jeugdafdeling. 
De angst van seniorleden om te verliezen van een jeugdspeler is gaandeweg de tijd wat weggeëbd. Nu spelen de jeugd-
leden van toen in het 1e team. Zij zorgen ervoor dat er le klasse K.N.S.B gespeeld kan worden. Dat doet, buiten hun 
zelf, veel mensen genoegen, in het bijzonder Jaap Leguijt. 
 
Simultaan met bekende mensen 
Henk ziet een grote simultaan met bekende personages als een visite kaartje van de schaakclub; het geeft veel positieve 
publiciteit. Voor het houden van een simultaan is een sponsor noodzakelijk en deze verlangt zoveel mogelijk publici-
teit. Die werd bereikt door bekende mensen voor deelname te vragen. Onder andere de parlementariërs als Jan Nagel, 
Dick Dolman, burgemeester Ed v. Thijn, minister Pais (onderwijs), Als simultaangever werd een schaker gevraagd van 
het Hoogovens Schaaktoernooi waar veel over geschreven was. 
De meest aansprekende, simultaan werd gegeven door Victor Kortsnoj in 1980, voor de eerste keer in 't Noot. 
Het bestuur heeft zijn uiterste best moeten doen de sponsor Cor Wouda te overtuigen de simultaan in 't Noot te houden, 
't Noot had toen niet zo'n beste naam. Overleg met het bestuur van 't Noot gaf het gewenste resultaat, 't Noot werd spic 
en span opgetuigd om een ieder goed te ontvangen. Ook de sponsor wilde het dan wel een keer proberen. 
Elke deelnemer aan de simultaan kreeg een schitterend deelnemerscertificaat, ontworpen door Hartog uit de Beemster, 
een goede reclameman. 
 
Voorzitterschap 
Evenals het redacteurschap moest Henk, zoals hij vertelt, 
de taken van voorzitter eigen maken. Het houden van toe-
spraken, trekker zijn van het geheel. Het beste voorbeeld 
hoe Henk de zaken aanpakt wordt duidelijk toen hij ge-
vraagd werd voor redacteur van het clubblad. Hij begon 
te zeggen dat hij het niet kon. Het eerste artikel van zijn 
hand bestond dan ook uit 5 regels, waarvan in 3 regels 
hetzelfde stond, Door het verder gewoon te gaan doen, in 
de zaken te verdiepen, heeft tot het benodigde succes ge-
leid. 
Het voorzitterschap heeft Henk met veel enthousiasme en 
inzet gedurende acht jaar gedaan. 
 
Lid jubileumcommissie, voorzitter, secretaris 
N.H.S.B. 
Na de functies bij de schaakclub wilde Henk wel eens 
wat anders gaan doen. Nadat hij eerst lid van jubileum-
commissie van de N.H.S.B. was geworden t.g.v. het vijftig jarig jubileum van de bond, werd hij in ‘82 voorzitter van 
de Noord-Hollandse Schaakbond wat hij tot 1994 is gebleven, Nu is Henk secretaris van de N.H.S.B (1998-2001). 
 
De Schaakclub Purmerend nu 
Henk schaakt tegenwoordig op dinsdagavond bij Aris de Heer in de Beemster, donderavond moet er gedanst worden, 
dus niet schaken bij s.c. Purmerend, wat hij liever zou doen. 
Henk vindt dat Schaakclub Purmerend het heel goed doet. Purmerend heeft de grootste club in Noord-Holland, en dat 
is tegen tendensen van ledenverval in. Alle mogelijkheden om te kunnen schaken zijn er. Dinsdagmiddag schaken voor 
ouderen, donderdagavond clubschaak voor de jeugd en senioren, vrijdagavond de supersoos. 
Henk vindt dat de schaakclub met zijn tijd is meegegaan en tijdig de tendensen heeft verlegd. 

Joop Wickel  

november 2001 

Bloemen bij promotie 1e team naar KNSB. 
Van links naar rechts: Jan Koelewaard, Siem Band sr., 
Paul Ruber, Siem Band jr. Henk Breeuwsma en Erwin 
Witteveen 
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De Woudloper 
Uit-ein-de-lijk 

Langzaam naderen we het einde van hel "oudejaar". De afgelopen weken vielen er heel wat beslissingen in onze 
sportwereld. Na enige tijd van zwijgzaamheid sprak onze overgewaardeerde bondscoach zijn oordeel uil. Van Gaal 
trok uiteindelijk zijn conclusies en als een heuse onderwijzer deelde hij tijdens zijn "afscheidsconference" rapportcij-
fers uit. Met name onze door bijna iedereen gewaardeerde sportjournalistiek moest het ontgelden. Journalisten 
waren in zijn ogen tendentieus en kregen van hem een zware onvoldoende: "min-min ". 

In de schaakwereld leed "oud" en ex-wereldkampioen Karpov een nederlaag in de allereerste ronde van het FIDE 
wereldkampioenschap in Moskou. En wat voor uitspraken had Karpov vooraf gedaan. Hij zou de titel weer terug-
brengen naar 'Moedertje Rusland'. Ook Van Wely werd uitgeschakeld door een vertegenwoordiger van het aanstor-
mende nieuwe schaakland China. Daar stond echter tegenover dat Nederland onder aanvoering van dezelfde Van 
Wely voor het eerst in de geschiedenis in de Spaanse stad Leon Europees kampioen landenteams werd. Daarnaast 
speelden de wereldkampioen en 'Number One' in Moskou voor veel geld een tweekamp om de keizer zijn baard. 

Onze eigen club had een sobere, maar toch wel geslaagde jubileumavond met een schaakquiz onder leiding van res-
pectievelijk Rob Hählen en een kloksimultaan gegeven door Yong Hoon de Rover en Peter van de Brink. De spon-
soractie is goed verlopen en alle clubactiviteiten zijn volop bezig.. 

Het traditionele scholentoernooi is weer van start gegaan en misschien wel het allerlaatste (Hoogovens) Corus 
schaaktoernooi in Wijk aan Zee begint midden januari 2002. 

Uiteindelijk is ook het ontslag van onze ongekroonde koning "Co " Adriaanse gekomen. De samenwerking met spe-
lers en ook zijn communicatie- en orakeltaal werd niet gewaardeerd door de meeste voetballers en liefhebbers. Citaat 
van Co: "Een goed springpaard is niet altijd een goede ruiter".  Hij doelde hiermee op onze voetbalgrootheid Marco 
van Basten. Helaas voor hem wedde "ruiter" Co daarmee op het verkeerde paard. Zoiets zou een schaker niet snel 
overkomen zijn. 

Rest mij nog de mededeling dat onze eindredacteur/woudloper in het nieuwe schaakjaar weer de volledige regie over 
het clubblad in handen zal nemen. Hij heeft zijn smalle pad weer weten te vinden en gaat vol vertrouwen en geluk op 
weg naar het nieuwe schaakjaar, hopelijk zonder valkuilen en valstrikken! 
 
De Woudloper 
Cor ten Woude 

Corustoernooi januari 2002 
 
In totaal hadden 34 spelers van Purmerend zich voor dit toernooi ingeschre-
ven. 23 Spelers voor de vierkampen en 11 voor de tienkampen.  
Van de vierkampers vijzelden de volgende spelers hun rating op:  
Jan Geus (rating 2061) 2 uit 3. TPR 2129, Edwin Flierman (rating 1790) met 2 
uit 3. TPR 1837,   
Wim Dekker (rating 1674) 2,5 uit 3. TPR 1837,  Wim Braaksma (rating 1559) 
2 uit 3. TPR 1646, Jan Poland (rating 1541) 2 uit 3. TPR 1653, Ron Harmsen 
(rating 1501) 2 uit 3. TPR 1683, Frans Reitema (rating 1427) 2,5 uit 3. TPR 
1483, Joop Wickel (rating 1424) 1,5 uit 3. TPR 1458, Mark Bloem (geen ra-
ting) 1,5 uit 3. TPR 1416, Theo Koops (rating 1378) 3 uit 3. TPR 1632, Gerard 
Spee (rating 1360) 2,5 uit 3. TPR 1497,  P. Nauta (rating 1196) 1 uit 3. TPR 
1220. 
De tienkampers behaalden de volgende resultaten, de TPR scores waren he-
laas niet te achterhalen.  
Wim Schutte (rating 1827) 4 uit 9, Perry Koopmans (rating 1704) 3,5 uit 9, 
Jan Geus (rating 1699) 5,5 uit 9, Wim Muller (rating 1689) 5,5 uit 9, Wim 
Dekker (rating 1674) 2,5 uit 9, Paul Hogervorst (rating 1621) 0,5 uit 9, R. 
Kamps (rating 1554) 6,5 uit 9, Ronald Marcelis (rating 1487) 7 uit 9, Jaap 
Poel (rating 1468) 4 uit 9, Peter Bruins (rating 1450) 2 uit 9, Gerard Lonnee 
(rating 1422) 2 uit 9.  

Interne competitie 
 
Dit was het jaar van Roland Ver-
donk. Hij won zowel de Kroon-
groep (en mocht zich daardoor 
voor de zoveelste keer clubkampi-
oen noemen) als het snelschaken 
en de beker. 
Na 20 ronden Keizercompetitie 
werd er aan de hand van de eind-
stand in aflopende speelsterkte 8 
play-off groepen geformeerd, met 
prijzen voor iedere groep.  
Eindstand groepen: 
Groep 1: Rob v. Someren 6 uit 7    
Groep 2: Wim Schutte 4 uit 6    
Groep 3: Enrico Blees 6 uit 7 
Groep 4: R. Kamps 6,5 uit 7            
Groep 5: Jan Geus 5,5 uit 6       
Groep 6: H. Eygenraam 6,5 uit 7 
Groep 7/8 zwitsers, max. 7 ron-
den: J. Lagendijk 6,5 uit 7 
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EERSTE KRIJGT VERDIENDE LOON VOOR NIJVERE ARBEID IN ZWAAR SEIZOEN 
Door Ronald Marcelis 

 

P as in de toegevoegde blessuretijd, om in voetbaltermen te spreken, scoorde onze Houdini van de 27e april het 
zo gekoesterde laatste halve puntje. Ik zelf was er niet bij, zat in Amstelveen, maar bij het naspelen van de 
cruciale partij Ronald Overveld - C.J. v/d Heijden, werd me duidelijk welk een ongelooflijk spannende ont-

knoping zich moet hebben afgespeeld in de theaterzaal van het Damhotel in Edam die middag. 
Ik had regelmatig telefonisch contact met waarnemend teamleider Rob van Someren en iedere keer weer kon hij niks 
met zekerheid vertellen over de afloop van die ene pot schaak. 
“Het is een heel ingewikkelde stelling” , daarmee moest ik het doen. En een half uur later: “Nog steeds valt er niks 
zinnigs te voorspellen…. hij staat niet lekker, maar er kan nog van alles gebeuren.… we moeten afwachten…. kan 
nog wel even duren.” 
Ik was die dag van de slotronde afgereisd naar de match van onze mede-degradatiekandidaten; Zuckertort Amstel-
veen 2 en Unitas. We moesten immers goed geïnformeerd zijn over het verloop van die match daar. De wedstrijd in 
Amstelveen ging lange tijd gelijk op, maar er was zeker geen sprake van afgesproken werk tussen die twee concur-
renten, al zouden beiden mogelijk baat hebben bij een 5-5 eindstand…… INDIEN … Purmerend niet meer dan een 
gelijkspel zou halen tegen BSG. Er waren veel “langzame” partijen, men speelde behoedzaam. Maar halverwege 
leek toch Amstelveen op cruciale borden beter te staan… maar ook hier kon het nog lang duren voor de climax be-
reikt was. 
Uiteindelijk beet de ploeg uit Groningen in het stof, ondanks de inzet van twee spionnen van hen in Edam alsook in 
Hardenberg. Ik neem echter aan dat de spion welke voortijdig het Damhotel had verlaten flink op zijn donder heeft 
gekregen. Toen ik de partijstellingen van Overveld op mijn bord zag, kon ik wel indenken dat niemand meer een eu-
rocent gaf voor de kansen van Ronald. Maar ja…. toch kreeg ik dan het verlossende belletje van Rob dat de partij in 
remise was geëindigd. 
Purmerend had GEWONNEN en uiteindelijk was de 5 - 5, indien Overveld verloren had, ook voldoende geweest 
voor behoud in de eerste klasse, door het verlies van de Groningers. 

Externe competitie 
 
Het 1e , uitkomend in de 1e klasse K.N.S.B, stond bij 
het ingaan van de laatste ronde voorlaatste en zou bij 
ongewijzigde stand terugkeren naar de 2e klasse. In de 
laatste ronde moest er hoe dan ook gewonnen worden 
van B.S.G. die ook niet helemaal veilig stond. In een 
thrillerachtige ambiance was het Ronald Overveld die in 
een mindere stelling het broodnodige halve puntje 
moest halen voor een 5,5 — 4,5 overwinning. En dat 
lukte tot opluchting van iedereen die de schaakclub 
Purmerend een warm hart toedroeg.  
Achteraf bleek dat een 5-5 uitslag ook voldoende ge-
weest zou zijn, maar die zekerheid werd pas bekend na 
afloop van de laatste ronde.  
Voor de N.H.S.B competitie werden er 7 teams inge-
schreven met een achttal en één team met een viertal 
voor klasse 4,5.   
Het tweede werd 1e in zijn klasse en promoveerde naar 
de promotieklasse. 
De overige teams wisten zich allen in hun klasse te 
handhaven.  

Jeugd 
Onder de bezielende leiding van Greet Schlebaum wer-
den er weer veel activiteiten voor de jeugd georgani-
seerd, zoals het regelen van examens voor de stappen 
1 t/m 6.  
Gelukkig beschikt de schaakclub over een aantal gedi-
plomeerde leden, zoals Jaap Leguijt, Joop Wickel, Jan 
Geus en Pieter de Weerd, die de jeugd op het vereiste 
niveau brengen om examen te mogen afleggen voor de 
onderdelen 1 t/m 6 van het stappenplan.   
In de loop van het seizoen konden 6 nieuwe leden be-
groet worden, waaronder 4 van de familie Blees: Enrico, 
Ricardo, Marco en Guido.   
Op 15 december 2001 werd in ’t Noot in Purmerend het 
Open Waterlands Jeugdtoernooi gehouden. 
Benjamin Langman werd clubkampioen met Nicky Law 
op de 2e plaats.  
Voor het Medi-Ma Hemelvaart jeugdschaaktoernooi op 9 
mei 2002 in ’t Noot te Purmerend hadden zich 139 
schakers, afkomstig uit heel het land en zelfs een scha-
ker uit België, ingeschreven. In de 1e groep werd Rob 
Schoorl 2e met Enrico Blees op een keurige 8e plaats. 
De Deen sponsoractie leverde een fantastisch bedrag 
op van f 2356,69. Van dit bedrag werden een opklap-
baar demonstratiebord en digitale klokken aangeschaft.  
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UIT DE VORIGE EEUW 
Door Rob Hählen 

Victor Kortchnoi (1931) 
Nou ja, de vorige eeuw... Al over de 70 en nog steeds één van de beste schakers. 
De aanleiding voor dit artikel is het verschijnen vorig jaar van de boeken 'My Best Games', deel l en 2. De boeken zijn ook 
in het Duits verkrijgbaar en aanmerkelijk goedkoper dan de Engelse versie! 
In deel l staan 50 winstpartijen met wit, in deel 2 staan er 50 met zwart. Beide boeken hebben in schaakrubrieken over heel 
de wereld veel lof toegezwaaid gekregen. En terecht. 
Ligterink in de Volkskrant noemde deel l het leukste en verslavendste boek dat hij de afgelopen tijd had gelezen. Een citaat 
uit zijn rubriek: 
'Zoals Kortchnoi er altijd plezier in heeft gehad zijn tegenstanders op het verkeerde been te zetten, zo verrast hij nu zijn 
lezers. Voor iemand die vijftig jaar op het hoogste niveau heeft gespeeld zou het niet moeilijk zijn geweest louter vlekkelo-
ze overwinningen uit te kiezen, maar dat heeft Kortchnoi niet gedaan. Integendeel, in zijn voorwoord legt hij uit dat kwali-
teit een ondergeschikt criterium was. Belangrijker was dat bij voorkeur verschillende tegenstanders vertegenwoordigd 
moesten zijn uit de vier generaties die hij heeft bestreden.' 
 
Alle partijen worden gekenmerkt door veel strijd, een speelstijl die Kortchnoi eigen is. In het voorwoord bij het eerste deel 
schrijft hij: 'Het moesten partijen met strijd zijn, geen eenzijdige gebeurtenissen, en dan zijn fouten onvermijdelijk.' 
En wat een compromisloze strijd is in die partijen te vinden, wat een vechter is die man! 
Sosonko verhaalt een anekdote over een simultaan die Kortchnoi geeft aan junioren. 
Een van de jongens kan niet beslissen welke zet hij zou spelen en vraagt Kortchnoi hem even over te slaan. Het antwoord is 
een kortaf 'nee'! 
 
Deze anekdote deed me denken aan de simultaan die Kortchnoi gaf in Purmerend, dat zal ongeveer in 1977 geweest zijn, 
toen hij net de Sovjet Unie was ontvlucht (de simultaan werd gehouden op 1 februari 1980. red.). Dick Dolman, de toenma-
lige voorzitter van de tweede kamer, en ik waren in de kleine uurtjes de laatste twee overgebleven spelers, met toch niet al 
te beroerde stellingen. Onze tafels werden tegen elkaar geschoven. Voor hem betekende dat dat hij niet meer hoefde te lo-
pen, voor ons dat we sneller moesten zetten. Wippend van de ene been op de andere (grappig dat Sosonko dat gedrag ook 
in zijn inleiding bij deel l beschrijft), een sigaret in de hand, schoof hij ons toen zonder mededogen achter elkaar van het 
bord. En dat terwijl ik hem daarna, met Petra Leeuwerik en een andere Rus, midden in de nacht nog naar Amsterdam moest 
rijden... 

Terzijde, voor de deur afzetten was er niet bij. Ik denk nog steeds dat dat uit voorzichtigheid was. De KGB (de 
Russische geheime dienst) mocht eens achter zijn verblijfplaats komen. 
 

Een andere anekdote is dat hij op Cuba een simultaan speelt. Onder zijn tegenstanders bevindt zich Che Guevara. Tal sug-
gereert Kortchnoi remise met hem te spelen, ook al is Che niet zo goed. Kortchnoi knikt instemmend, maar wint de partij 
wel. Gevraagd naar het waarom antwoordt hij: 'Hij had geen flauw benul hoe je Catalaans moet spelen.' 
 
Kortchnoi is een typische exponent van de Sovjetrussische schaakschool. Tchigorin en Aljechin worden beschouwd als de 
grondleggers van deze stijl. Deze school zet zich af tegen de leer van Steinitz.  
Tot hier was ik ongeveer gekomen met het schrijven van dit stukje, toen ik van een collega het proefschrift 'Schaken in stijl' 
van Ruurd Kunnen (febr. 2002) kreeg. In dit proefschrift worden de veranderingen die zich hebben voltrokken in de schaak-
wereld en de schaakstijl vanuit een historisch-sociologisch perspectief onderzocht. Van zijn beschrijvingen van 
schaakstijlen maak ik hier dankbaar gebruik. 
 
Een belangrijk onderdeel van de leer van Steinitz is de theorie van het evenwicht. Aan het begin van de partij is de 
stelling in evenwicht en dit blijft zo, zolang geen van de spelers een fout maakt. Uit dit principe volgt dat vroegtijdige 
koningsaanvallen niet goed zijn. Door het stellingevenwicht beschikken beide partijen namelijk over voldoende ver-
dedigingsmogelijkheden tegen een aanval van de tegenpartij en omdat zo'n aanval meestal gepaard gaat met positio-
nele en materiële offers, zal een voortijdige koningsaanval bij juiste verdediging tot verstoring van het evenwicht en 
verlies van de partij moeten leiden. 
 
In de ogen van de Sovjettheoretici echter getuigt de theorie van het evenwicht van een principieel defensieve instel-
ling. Daartegenover plaatsen zij een meer agressieve stijl, waarin de strijd om het initiatief een belangrijke plaats in-
neemt. Initiatief is dan te omschrijven als de dreiging een stellingoverwicht te verwerven, waartegen de tegenpartij 
genoodzaakt is zich te verdedigen. Wie het initiatief heeft, is in het voordeel, wellicht (nog) niet wat betreft de positie 
op het bord, maar wel psychologisch. Initiatief betekent dus ook, dat men zich niet verdedigt, maar zoekt naar tegen-
aanval. Uit de Sovjetrussische school stamt tevens het begrip 'dynamisch evenwicht'. Naast initiatief staat creativiteit 
hoog in het vaandel. Dat betekent dat men niet speelt volgens algemene principes, maar steeds op basis van concrete 
analyses. Wat vraagt de stelling op dit moment en tegen deze tegenstander? 
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Een met creativiteit verwant punt is dat op een andere manier aangekeken wordt tegen de (relatieve) waarde van de 
stukken. Botwinnik stelt dat het de kunst van de speler is stellingen op het bord te krijgen waarbij de normale relatie-
ve waarde van de stukken ophoudt te bestaan. Het is dan minder belangrijk welke stukken op het bord staan, maar 
meer wat deze stukken presteren. Een bekend voorbeeld is wat Euwe de ‘Russische kwaliteit’ noemt: het offer van 
een toren tegen een loper of een paard in ruil voor bepaalde stellingvoordelen. De Sovjetrussische school kijkt ook 
anders aan tegen de betekenis van zwakke punten. Volgens Steinitz moeten zwaktes zoveel mogelijk worden verme-
den. Nu stelt men zich op het standpunt dat zwaktes alleen gevaarlijk zijn als ze ook kunnen worden aangevallen. Pi-
onnen mochten best zwak gelaten worden als dat de coördinatie tussen de stukken maar ten goede komt. 
 
Tot slot nog een paar wijsheden uit de rijke ervaring van deze oude meester, zoals Sosonko die beschrijft in de inlei-
ding: 
Het volgende advies gaf hij aan een sterke grootmeester die er zich over beklaagde dat hij, ondanks een betere stel-
ling, niet van een zwakkere speler had gewonnen: 
 'Je hebt hem zo sterk onder druk gezet dat al zijn zetten gedwongen waren. Je had hem een beetje vrijheid moeten 
geven, meer keuzes moeten laten, dan had hij vanzelf wel een steek laten vallen.' 
 
Een andere keer keek hij bij een jonge meester met opkomende tijdnood: 
'Kijk, hij is al begonnen pionzetten te doen. Dat is een zwakte van veel spelers, mijzelf niet uitgezonderd, om in tijd-
nood met pionnen te zetten. Zie je wel, zijn stelling is al slechter geworden.' 
 
En bij een belangrijk internationaal toernooi, een paar jaar geleden over zijn voorbereiding op een sterke grootmees-
ter:  
'Ik heb gemerkt dat hij naar het einde van de partij vermoeid raakt. Ik ga hem bezighouden en zo lang mogelijk de 
spanning bewaren.' Zijn tegenstander was wel 25 jaar jonger! 
 
Als laatste een wijsheid die Kortchnoi zelf te berde brengt in deel 2: 
'Met zwart is het moeilijker om te winnen dan met wit. Wit neemt als eerste ruimte in, hij kiest de opening (open of 
gesloten, enz.) en legt de tegenstander zijn wil op. Filosofisch bezien is de weg die zwart moet afleggen om te win-
nen een stuk langer. Eerst moet hij gelijk spel bereiken, dan pas kan hij in de aanval. 
Maar vanuit psychologisch gezichtspunt kan het echter prettiger zijn om met zwart te spelen. Dan kan men zich te-
vreden stellen met een gelijk spel, terwijl wit moet aanvallen. In de verdediging heeft zwart het gemakkelijker om de 
rust te bewaren.' 
 
Voor wie zich meer wil verdiepen in de kenmerken van de dynamische speelstijl beveel ik de boeken van Suetin, een 
bekende Sovjetrussische schaaktrainer, aan: 
       Modern Chess Opening Theory (1965), met afstand het beste en meest inspirerende openingsboek dat ik ken (zo 

goed dat ik in mijn studententijd, toen je nog een fatsoenlijke tijd over je studie mocht doen, een uitgever aan-
bood het te vertalen; helaas zou de markt te klein zijn), met hoofdstukken als: 
• De strijd om het centrum in de moderne opening 
• Pionnenzwaktes in het centrum in ruil voor goed stukkenspel 
• Ongelijk materiaal in de opening om maar een idee van de inhoud te geven. 
•      Schachstrategie für Fortgeschrittene (1978) 
•      Typische Fehler (l 981) 
 

In de partijen van Kortehnoi zijn de kenmerken van de Sovjetrussische stijl duidelijk terug te vinden. De partijen in 
'My Best Games' zijn zonder uitzondering dynamisch. Het wemelt van de partijen met ongelijk materiaal, waarbij het 
steeds weer draait om het initiatief. Ook is hij zeer kritisch over zijn eigen spel. Daarbij laat hij overigens de kans om 
zijn grote rivaal Karpov een veeg uit de pan te geven, niet onbenut. 
 
Rob Hählen 



Schaakclub Purmerend                                                                                                                                 1991 –  2006 

24 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eerste team komt anderhalf bordpunt te kort voor kampioenschap en 

promotie naar Meesterklasse 
 

N et niet gehaald. Dat was de enigszins teleurgestelde reactie van spelers en teamleider van Kapodokya Purmer-
end na de overwinning op Fischer Z in de laatste ronde van de KNSB-competitie. 
Echte zware teleurstelling was er evenwel niet. Want ze konden er mee leven. Een prachtig seizoen achter de 

rug dat uiteindelijk resulteerde in een gedeelde eerste plaats in de eindrangschikking. Wie had dat ooit aan het begin 
van het seizoen durven dromen? Dat ze derde werden, omdat ze uiteindelijk l ½ bordpunt méér hadden moeten halen om 
eerste te worden, was toch ook een prachtig resultaat? Nog nooit had een Purmerends team het zó ver geschopt in de 
KNSB-competitie. Maar de Meesterklasse, dat walhalla van heel Schakend Nederland, bleek uiteindelijk nét onbereik-
baar. 
 
Dat de vreugde en de trots om het behaalde resultaat het al snel won van de teleurstelling, werd mede veroorzaakt door 
de zeer zware taak waarvoor het team zich die dag gesteld zag. Ze moesten niet alleen winnen, nee, ze moesten ook nog 
eens met grote cijfers winnen van Fischer Z. Omdat Utrecht l ½ bordpunt meer had dan Purmerend (en het onderlinge 
duel tussen Purmerend en Utrecht gewonnen was door de laatste) moesten de spelers van Purmerend vandaag 2 bord-
punten meer scoren dan Utrecht. Voorwaarde daarbij was dat Utrecht de uitwedstrijd tegen koploper Stukkenjagers zou 
winnen. Teamleider v.d. Meulen geloofde niet alleen heilig in een overwinning van zijn eigen team, maar óók in een 

 

Algemeen 
 
Een rustig schaakjaar. Geen bestuurs-
mutaties. Louis van der Meulen ver-
ving Ronald Marcelis als teamleider 
van het 1e en René van Raam nam 
die taak van Cor ten Woude over van 
het 7e.   
In dit seizoen zijn 9 edities van 
‘Eeuwig Schaak’ verschenen. Het is 
verheugend te constateren, dat via 
‘Eeuwig Schaak’, de leden goed geïn-
formeerd blijven over het wel en wee 
van het clubgebeuren. 

Een rustig seizoen 
Evenementen 
 
Anton Bakels, rating 1919, deed het zeer verdienstelijk in het Lost Boys toer-
nooi in juli 2002 in Amsterdam, een score van 5 uit 9 en een TPR van 2043 
bracht hem dichter in de buurt van de magische 2000 grens. Dit is het stre-
ven van iedere schaker die daarbij dicht in de buurt zit.  
Het Corustoernooi telde 28 deelnemers van onze club. Het meest aanspre-
kende resultaat kwam op conto van Sjouke Dijkstra, die in de tienkamp van 
groep 5 met 6,5 uit 9 ongeslagen 1e werd. Ook de 5,5 uit 9 voor Jaap Poel en 
Perry Koopmans werd door beiden als een succesvol resultaat beschouwd.  
In de vierkampen was een ongedeelde 1e plaats weggelegd voor: 
Mark Bloem met 2 uit 3, D. Warbout met 2 uit 3, Wim Dekker met 2,5 uit 3 
en Joop Wickel met 2,5 uit 3. 

Interne competitie 
 
Winnaar Kroongroep en clubkampioen werd 
wederom Roland Verdonk. 
Yong Hoon de Rover veroverde voor de 1e 
keer het snelschaakkampioenschap. 
De beker werd een prooi voor Peter Smits. 
Eindstand play-off groepen: 
Groep 1:G. Gorodin                       7 uit 8 
Groep 2: Sjouke Dijkstra                6 uit 7 
Groep 3: Paul Taylor                     6 uit 7 
Groep 4: Gert Kalkhoven                3,5 uit 5 
Groep 5: Perry Koopmans              7 uit 7 
Groep 6: Benjamin Langman          6 uit 7 
Groep 7: Bert Melchers                  5,5 uit 7 
Invitatiegroep: Robert Mirani          4 uit 5  

Externe competitie 
 
Was het 1e team vorig seizoen amper aan degradatie ontkomen, zo 
verrassend was het dat dit seizoen een heftige strijd is geleverd met 
Utrecht 2, de Stukkenjagers en DD voor promotie naar de Meesterklas-
se. Het 1e team belandde op een gedeelde 1e plaats met Utrecht 2 en 
de Stukkenjagers met evenveel matchpunten, maar kwam 1,5 bordpunt 
te kort voor promotie. 
De nieuwe teamleider Louis van der Meulen, als opvolger van Ronald 
Marcelis, weet nu ook hoe stressvol deze baan kan zijn. Het jaar daar-
voor was Ronald met zijn team in een zenuwslopende strijd gewikkeld 
om niet te degraderen en een jaar later was er sprake van een bijna 
promotie naar het allerhoogste. Voor de gemoedsrust van de teamlei-
der en ook de meelevende supporters van de club is te hopen dat de 
ups en downs in het presteren minder grillig verlopen dan deze twee 
laatste knotsgekke jaren.  
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overwinning van Utrecht, en had tegen die achtergrond een spion naar Tilburg gestuurd, zodat hij op de hoogte kon 
blijven van de ontwikkelingen.  
Competitieleider Paul Hogervorst bleek niet alleen bereid zijn vrije zaterdag op te offeren, maar ook nog eens 300 km. 
af te leggen om, gewapend met zijn mobieltje, als Onze Man in Tilburg op te treden en regelmatig verslag uit te bren-
gen over het verloop van de wedstrijd daar. Kijk, dat is nou pas echte clubliefde! Daardoor werd al snel duidelijk dat 
Utrecht inderdaad zou gaan winnen van Stukkenjagers. Ondertussen knokten de spelers van Purmerend voor hun laats-
te kansje op promotie op deze zonnige zomerse dag in mei. Spelend in de kelder van het Amsterdamse schaakcafé 
Twee Klaveren, gezeten tussen de bierfusten en kratten frisdrank met de lucht van verschraald bier en broodjes frikan-
del vlak boven het hoofd, bleek degradant Fischer Z de eer hoog te willen houden en wensten de oude makkers van 
mede-oprichter Paul Schippers zich helaas niet vrijwillig zonder slag of stoot naar de slachtbank te laten leiden.  
 
De 6-4 overwinning die Purmerend boekte bleek het maximaal haalbare. Meer heeft er die dag gewoon niet ingezeten. 
Nog vóór de tijdnoodfase nam Purmerend een 3-2 voorsprong. Piet Peelen remiseerde als eerste (tijdnood), terwijl De 
Niet ten onder ging aan de verzwakking van zijn zwarte velden. Twee knappe overwinningen van Paul Schippers, die 
in een slechter staande stelling zijn tegenstander volkomen verraste met een torenoffer op f2, en van Warner de 
Weerd, die een fortuinlijke overwinning boekte, werden gevolgd door een remise van Lucas van Mil, die er niet meer 
kon uithalen dan eeuwig schaak. 
De voorsprong van één punt werd gehandhaafd door een remise van Pieter Hopman, die zijn kleine remisekansen 
optimaal benutte, een overwinning van Roland Verdonk, die zoals zo vaak op een snelle crisis had aangestuurd en 
zijn tegenstander in wederzijds aanvalsspel met ongelijke lopers de baas was gebleven, terwijl Rob Schoorl zijn dame 
een pion op b2 had laten snoepen, hetgeen niet alleen veel bedenktijd kostte, maar ook een moeilijke stelling oplever-
de die uiteindelijk niet meer te verdedigen bleek. Derhalve 4½ - 3½ voor Purmerend. 
 
De matchwinst kwam op naam van Jeroen Wismeijer, die zijn voordeel langzaam maar zeker steeds verder uitbreid-
de en knap het volle pond binnen haalde. Ronald Overveld had met wit in een Botwinnik-opstelling de hele tijd het 
betere spel gehad, maar het lichte voordeeltje dat hij probeerde uit te melken om zijn (voorlopig?) laatste partij voor 
het eerste team met een overwinning af te sluiten, bleek net niet voldoende voor de winst. Eindstand 6-4 voor Kapo-
dokya Purmerend. 
 
‘De elfde man’ (Louis van der Meulen) 
 
 

 
 

Waarom is promotie belangrijk? 
Door Rob van Someren 

 
Hier is een aantal redenen voor te bedenken, waarvan ik er enkele zal noemen: 

1.     Het belangrijkste is uiteraard dat het goed is voor de verdere ontwikkeling van onze spelers. Op een rustige 
zaterdag ontplooi je je talenten beter dan op een doordeweekse avond na een drukke werk- of schooldag. 

2.     We hebben nu in het Hampshire hotel een fantastische locatie gevonden en wij moeten er alles aan doen om 
deze locatie te behouden. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat het Hotelmanagement ook tevreden is. Ik 
denk dat de omzet daarbij een belangrijke factor is, daar moeten we niet moeilijk over doen. De extra aanwe-
zigheid van achttien dorstige mensen kan flink helpen. 

3.     De aanwezigheid van het derde team in dezelfde klasse zal het tweede team extra motiveren om de stap naar 
de KNSB te maken. 

4.     Succes heeft altijd een aanzuigende werking op nieuwe leden en ook dat komt de ontwikkeling van de club 
ten goede. 

 

Externe competitie 
 
In de promotieklasse van de N.H.S.B wist het 2e zich ternauwernood te handhaven. Gelukkig maar, want een degradatie 
van het 2e, afgezet tegen de knappe promotie van het 3e naar de promotieklasse, zou de schaakverhoudingen binnen 
de club danig op zijn kop hebben gezet. Volgend seizoen speelt onze club dus met twee teams in de promotieklasse.  
Helaas heeft het 4e team zich niet in de 2e klasse kunnen handhaven en het zal zonder twijfel proberen het verloren ter-
rein zo snel mogelijk weer terug te veroveren.  
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Alle neuzen dezelfde kant op dus. Laten we samen zorgen dat we eind maart weer iets te vieren hebben. 
 

 
Jeugd 
 
Voor de interne competitie hadden zich 30 leden ingeschreven, een groei van 6 leden ten opzichte van het vorig sei-
zoen. Nicky Law was dit seizoen ongenaakbaar en werd ongeslagen clubkampioen.  
In de finale van de externe competitie teamkampioenschappen van Noord-Holland was Purmerend in elke leeftijds-
groep vertegenwoordigd. Het A/B team met Rob Schoorl, Enrico Blees, Vincent van Someren en Nicky Schirris in de 
gelederen werd kampioen van Noord-Holland en mag volgend jaar in de landelijke promotieklasse uitkomen, zonder 
Rob Schoorl weliswaar, die dan de leeftijdsgrens van jeugdschaker heeft gepasseerd.     
Op 14 december 2002 werd het Waterlandskampioenschap voor de jeugd gehouden. Dit zijn regionale voorrondes voor 
het Noord-Hollands kampioenschap. Ruben Muller, Vincent Workum, Nicky Law, Aron van Groningen en Frans den Hol-
lander plaatsten zich voor het persoonlijk kampioenschap van de Noord-Hollandse Schaakbond. Dit kampioenschap le-
verde de schaakclub Purmerend 3 kampioenen op: Rob Schoorl categorie A (t/m 20 jaar), Enrico Blees categorie B (t/m 
16 jaar) en Nicky Law, categorie 12 jarigen. Dit bekende tevens voor het trio dat ze zich hadden geplaatst voor het Ne-
derlands kampioenschap. Rob Schoorl eindigde in dit kampioenschap op een fraaie 3e plaats  met 6,5 uit 9, waaronder 
overwinningen op Jan Werle en Erwin LÁmi!  
 
Enrico eindigde in categorie B op de 11e plaats en Nicky Law werd in zijn categorie ongeslagen 4e met 6,5 uit 9.   
Voor het Medi-Ma jeugdschaaktoernooi hadden zich 141 deelnemers aangemeld.  
Winnaar werd Enrico Blees met 6 uit 7.  
 
Met de Deenactie werd 914 Euro opgehaald. Hiervan werden, als extra training naast het stappenplan, schaakclinics 
gegeven door internationaal schaakmeester Piet Peelen. 
 
 
 

De clinics van de Deen munten 
Door Greet Schlebaum 

 

W oensdag 12 november hadden we de tweede clinic voor de eerste, tweede en derde stappers van Piet 
Peelen. Hij had een mooi probleem dat was gecomponeerd naar aanleiding van de veldslag van Napoleon 
in Rusland. En we konden de geschiedenis op het bord precies volgen. De zwarte koning alias Napoleon 

werd door de kozakken (de witte paarden) van de Tsaar (de witte koning) het hele bord overgestuurd. En net zoals de 
geschiedenis, won wit uiteindelijk nadat Napoleon door een foutje van de Tsaar eerst over de rivier kon ontsnappen, 
maar daarna toch nog vast liep. De kinderen mochten ook nog een simultaan tegen de meester spelen en zij kregen 
daarbij veel goede tips om hun spel te verbeteren. 
Daarna kregen zij nog opgaven om op te lossen en mochten ze proberen om met elkaar Piet Peelen te verslaan. Het 
was weer een hele gezellige en leerzame middag en iedereen ging om zes uur weer tevreden naar huis. 
Vrijdagavond 21 november werd er voor de stappen vier, vijf en zes een clinic gehouden. 
 

Greet Schlebaum 
 

Het scholentoernooi 
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1e team blijft jo-jo-ën 
Algemeen 
 
Geen bestuurswijzigingen. De eindredac-
teur, Cor ten Woude, zette na dit seizoen 
voorlopig een punt achter zijn columns in 
‘Eeuwig Schaak’. Een woord van waarde-
ring voor zijn beschouwingen (onder de 
pseudoniem Woudloper) over het schaakle-
ven binnen en buiten de club, in relatie 
met veelal een actueel maatschappelijk 
item als invalshoek, is hier zeker op zijn 
plaats. 
Ook Sjouke Dijkstra stopte na dit seizoen 
als interne wedstrijdleider. In vijf jaar tijds 
heeft hij een gestroomlijnde standaardpro-
cedure voor de interne competitie tot stand 
gebracht, waarvoor veel waardering be-
staat.  

Evenementen 
 
Schaakmatch Jihlava (Tsjechie)-Purmerend, mei 2003. 
Negen leden van onze club, bestaande uit: Ronald Overveld, Robbert 
Mirani, Bart Brandon, Warner de Weerd, Pim Jekel, Sjouke Dijkstra, 
Rob van Someren, Yong Hoon de Rover en Peter Smits zouden gaan 
proberen voor de eerste keer de schaakmatch tegen Jihlava te gaan 
winnen. Dat lukte net niet, de laatste partij van Peter Smits met een 
gezonde kwaliteit voor, verzandde door tijdnood in remise.  
De dag erop werd er een snelschaaktoernooi gehouden, dat gewon-
nen werd door Yong Hoon de Rover, met een 2e plek voor Ronald 
Overveld en een 4e stek voor Warner de Weerd.  

Corustoernooi 
 
In totaal hadden 24 spelers van Purmerend zich ingeschreven.  
16 Spelers voor de vierkampen en 8 voor de tienkampen.  
Van de vierkampers behaalden 4 spelers de 1e plaats, t.w.: Wim Mul-
ler, Rob Triep, Wim Dam en Theo Koops. 
Bij de tienkampers was er een 1e plaats voor Frans Reitema met 7 uit 
9 en een 3e plaats voor Peter Bruins met 5,5 uit 9. 

Interne competitie 
 
De Kroongroep werd gewonnen door Pie-
ter Hopman, die zich hiermee voor de eer-
ste keer tot clubkampioen mocht laten 
uitroepen.  
Rob Schoorl was de beste bij het snel-
schaken. In de afvalrace om de beker 
bleef Warner de Weerd als laatste over en 
mag de Cup in ieder geval voor één sei-
zoen mee naar huis nemen.    
De Keizergroep werd gewonnen door Giel 
Spaans met als 2e Enrico Blees en 3e Rob 
van Someren. De naar speelsterkte inge-
deelde play-off groepen (aan de hand van 
de eindstand Keizergroep) gaven de vol-
gende eindstanden te zien: 
Groep 1: Giel Spaans           met 6 uit 6 
Groep 2: Paul Zwart             met 5,5 uit 7 
Groep 3: Wim Muller            met 5,5 uit 7 
Groep 4: Thijs Pen              met 6 uit 7 
Groep 5: Nicky Schirris         met 5,5 uit 7 
Groep 6: Cor Groot              met 4,5 uit 7 

Externe competitie 
 
Het 1e team blijft jo-jo-ën. Was het vorige jaar nog in een geweldig 
gevecht gewikkeld voor promotie naar de Meesterklasse, dit keer was 
het weer eens een gevecht om het vege lijf te redden. De afgang van 
degradatie bleef de club gelukkig bespaard. 
Het 2e en 3e team kwamen beiden uit in de promotieklasse van de  
N.H.S.B. De onderlinge wedstrijd werd zeer verrassend gewonnen 
door het 3e met 4,5 - 3,5. De persoonlijke uitslagen waren: 
Purmerend 3                        Purmerend 2 
Rolf de Brouwer        1861      Anton Bakels         1961        ½   ½  
Rob van Someren     1903       Enrico Blees          1857        ½   ½  
Luc Preeker              1840      Sjouke Dijkstra       1873        ½   ½  
J.G. Bakels               1808      Ton de Vey            1921         1    0 
Robert Mirani           1826       H. van Kooten       1901         0    1 
Wim Muller               1859      Edwin Flierman      1870         1    0 
Pim Jekel                 1783      Jeroen Kim            1793         0    1 
Vincent v. Someren   1753      Nicky Law              1578         1    0 
 
Ondanks deze voortvarende start van het 3e  bleek in het vervolg van 
de competitie, dat het team over de hele linie net iets te kort kwam  
om zich in deze klasse te handhaven. Het 2e team sprokkelde vol-
doende matchpunten bij elkaar om buiten de degradatiezone te blij-
ven. De teams 4 t/m 8 handhaafden zich in hun klasse.  
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Jeugd 
 
In de externe competitie heeft het A/B team met Enrico Blees op bord 1, Vincent van Someren op 2, Nick Schirris op 3 
en Nicky Law op 4 zich niet in de promotieklasse van de K.N.S.B. kunnen handhaven en zal het opnieuw moeten probe-
ren via de N.H.S.B. het verloren terrein terug te winnen. 
Het C team, bestaande uit: Nicky Law, Aron van Groningen, Michelle Kraamwinkel en Laurens Groot, plaatste zich met 
de hakken over de sloot (vierde finalist) in de finale om het Noord-Hollands kampioenschap. In de finale was geen rol 
van betekenis weggelegd voor ons C team, maar het feit alleen al dat de finale werd gehaald was een prestatie op zich.  
 
In de interne competitie was Aron van Groningen heer en meester en werd onbedreigd clubkampioen en volgde hier-
mee Nicky Law op. 
 
Op het Waterlandskampioenschap werden Nicky Law en Aron van Groningen respectievelijk 1e en 2e en plaatsten zich 
hiermee voor het Noord-Hollands kampioenschap in de C categorie (12-14 jarigen).   
Op dit kampioenschap eindigde Nicky als 2e en plaatste zich daarmee voor het Nederlands kampioenschap.  
 
Het Medi-Ma toernooi in Purmerend, gesponsord door de Arbo en reïntegratiedienst in Purmerend is nu een onderdeel 
van het Grand Prix Circuit in Noord-Holland. Negen schaakverenigingen organiseren samen toernooien die meetellen 
als een Grand Prix toernooi. Om voor een eindprijs in aanmerking te komen moet er tenminste aan zes toernooien zijn 
meegedaan. Bij meer dan zes toernooien tellen de beste zes resultaten. Het eindklassement is per leeftijdsgroep.    
In mei 2004 hadden 144 deelnemers zich ingeschreven voor het Medi-Ma toernooi in Purmerend, waaronder 18 scha-
kers van de schaakclub Purmerend.  
Opvallende resultaten: groep 1 Enrico Blees 1e met 6 uit 7 partijen, groep 17 Jochem Scheepers 1e met 8,5 uit 9.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nog een beeld van het Scholentoernooi 
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Post Mortem 
door Marius Jaspers 

 
Meer dan dertig veelgehoorde excuses na afloop van een verloren partij, en mijn schatting is dat elke 
rechtgeaarde schaker zich van minstens twintig ervan wel eens heeft bediend de afgelopen drie jaar 
(en Loek van Wely alleen al bij het laatste Corus-toernooi).  

 
 1 Ik moest nog 14 zetten in 3 minuten en toen 

liet ik een stuk instaan... 
2 Hij moest nog 14 zetten in 3 minuten en toen 

begon ik mee te vluggeren... 
3 Ik wou voor de verandering eens niet in 

tijdnood komen, dus de opening speelde ik 
heel snel. Na 14 zetten stond ik al compleet 
verloren en aan het middenspel ben ik maar 
niet eens meer begonnen. 

4 Na 14 zetten stond ik finaal gewonnen. Als het een 
beetje kerel is geeft hij meteen op, maar hij bleef 
maar dooretteren en toen… 

5 Ik heb de laatste tijd amper geschaakt en dat 
merk je toch… 

6 Ik ben een beetje overschaakt, geloof ik. De 
scherpte is er af bij mij. 

7 Ik schaak al weken slecht (varianten: "het 
hele seizoen", "sinds mijn scheiding", "sinds 
het kandidatentoernooi van '57"). 

8 Die gozer had 200 ratingpunten minder, weet je, 
en dan ga je raar spelen, op vorkjes en penningen 
en zo, in plaats van dat je gewoon gezonde zetten 
doet. 

9 Die gozer had 200 ratingpunten meer dan ik. 
Tot de 14e zet stond ik best nog heel behoorlijk, 
maar weet je, zo iemand wacht gewoon tot jij één 
klein foutje maakt en dan is het appeltje eitje. 
Dan word je geruisloos weggeschoven. 

10 Ik had nog nooit van die koekenbakker verloren, 
dan krijg je dat, hè, dan word je overmoedig. 

11 Ik heb nog nooit van die vent gewonnen, dus als je 
dan in de opening meteen wordt aangeschroefd, 
geloof je er eigenlijk al niet meer in. 

12 Weet je wat het is, zo'n knakker speelt 19 zetten 
theorie in even zovele seconden en dan gaat ie 
eens op zijn dooie akkertje zitten uitvlooien of ie 
je zal wurgen of opknopen... 
Ik had beter mijn hobbykamer op kunnen ruimen 
vanavond. 

13 Loper c6 op de 19e zet is nog bekend uit een partij 
van Anand, maar ik wilde de theorie ontwijken. 

14 Eerst geeft die sijsjeslijmer me zo'n dood vissen-
handje en als ie dan ook nog eens de Caro-Kann 
speelt... ja, dan ga ik door roeien en ruiten. Dan 
wil ik bloed zien! En dan heeft zo'n Jan Jurk je 
precies waar hij je hebben wil. 

15 Het was pure kamikaze wat ie deed, maar speelde 
het veel te passief...  

16 Als ik het rustig dichtschuif, moet ik nog maar 
eens zien dat hij er doorheen komt, maar ja... zo 
zit deze jongen niet in elkaar.  

17 Ik moet op donderdag geen rode wijn meer drin-
ken bij het eten. 

18 Het was potremise, maar ik wilde te veel.  
19 Je moet een beetje geluk hebben in dat soort stellin-

gen. 
20 Die vent had een kegel van hier tot Tokio. Ik heb 

nauwelijks achter het bord gezeten, alleen omdat ik 
bang was voor levercirrose. 

21 Alles wint hier in principe, behalve wat ik speel. 
22 Ik had alleen gekeken naar exd4, en daarna is     

Pxd4 - Lb5 schaak - Kf1 - lange rochade a4 - a5 
gedwongen; dan heb je het loperpaar en kun je de 
torens verdubbelen op de b-lijn maar ja, hij speelt 
doodleuk f3 in plaats van die pion te slaan en ik 
ben voorgoed de controle over d5 kwijt. Zie je het 
voor je?  

23 Eindspelen, je moet er van houden... Ik heb er zelf 
niet genoeg zitvlees voor.  

24 Op het moment dat ik die loper losliet, zag ik 
meteen dat ik op kon geven. Ik heb het tegen beter 
weten in nog een uurtje geprobeerd, maar het was 
niks meer.  

25 Ik verwisselde twee varianten. Paard slaat op h7 
wint onmiddellijk, maar ik kon het niet doorreke-
nen.  

26 Volgens Nunn heb je met wit hier een plusje maar 
binnen vijf zetten was het over en sluiten. 

27 Positioneel stond ik glad gewonnen, maart er zat 
een toevalligheidje in de stelling.  

28 Je moet er boven staan, dat soort dingen, maar ik speel 
niet graag tegen kinderen / vrouwen / woonwagenbe-
woners / Beverwijkers. 

29 Vandaag weer de hele dag bloedig zitten te verga-
deren. Dan weetje al van tevoren dat het niks 
wordt. Het koppie was nog niet leeg. 

30 Eigenlijk houd ik niet zo van schaken, maar ja 
….ik kan het gezeur achteraf zo moeilijk missen. 

 
 

Marius Jaspers 
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TE MOOI 
 
De meeste schakers hebben de gewoonte om tijdens hun partij 
wel een paar keer van hun stoel op te staan om de benen te 
strekken. Ik zelf doe het ook. Even rondlopen, iemand aan-
spreken en schielings naar de klok kijken of deze al is inge-
drukt.  
Met jongere schakers moet je een beetje opletten. Zij proberen 
je met minder subtiel gedrag uit de concentratie te halen. Zo 
speelde ik laatst eens tegen een jeugdig talent van onze club. 
Al bij de vierde zet vertrok hij om één van zijn kornuiten in de 
hal aan te klampen en bleef minutenlang weg. Een paar zetten 
later hetzelfde. Het haalde mij uit mijn ritme. Alsof de schaak-
partij tegen mij niet interessant genoeg was. Door het grote 
ratingverschil moest hij op zijn sloffen van mij kunnen win-
nen. Althans; ik denk dat hij dat gedacht heeft. 
Het werd een korte partij en ik won. Toch had ik, toen ik ’s 
avonds thuiskwam, niet het gevoel een leuke partij schaak te 
hebben gespeeld. 
 
Een paar weken later moest één van onze oudere clubleden 
ook tegen een ander jong talent schaken. Een meisje. Daar 
gebeurde ongeveer hetzelfde. Het meisje had wat vriendjes 
aan de bar zitten en zodra haar tegenstander even wat langer 
nadacht was het kind gevlogen om daar met leeftijdgenoten 
lekker bij te kletsen. Zij ziet er mooi uit en had uiteraard de 
belangstelling van de -  voornamelijk jongere -  mannen. Ik 
kon me daar wel iets bij voorstellen. 
Haar tegenstander was er niet blij mee en nadat hij weer een 
zet had voltooid bekeek hij de stellingen van de omstanders. 
Op een gegeven moment had hij er schoon genoeg van. Zei 
tegen zijn buurman dat hij het voor gezien hield, trok zijn jas 
aan en vertrok.  
Toen het meisje later naar de zaal kwam om eens naar de par-
tij te kijken, keek ze vreemd op. De stoel van haar tegenstan-
der was leeg en bleef leeg. Van de naast gezeten schakers 
hoorde ze dat de man naar huis was gegaan. 
Ach ja, het meisje was ook veel te mooi om achter een schaak-
bord te blijven zitten.  
 
Henk Breeuwsma 

 

Tekenen van matheid 
Algemeen 
 
Het bestuur onderging enige wijzigingen. Perry Koopmans volgde Sjouke Dijkstra op als interne wedstrijdleider, Cor ten 
Woude nam de plaats in van Paul Hogervorst als externe wedstrijdleider, Mark Bloem volgde Cor ten Woude op als 
eindredacteur en Rob van Someren werd aangesteld als beheerder van de website. 
De voorzitter Pieter de Weerd kondigde aan dat hij aan het eind van het seizoen definitief, mede om gezondheidsrede-
nen, het voorzitterschap zou neerleggen en deed een dringende oproep voor een opvolger.   
In de rubrieken van de voorzitter in “Eeuwig Schaak”, klonk ook bezorgdheid door over de terugloop van leden en over 
een zekere mate van matheid die zich van de club had meester gemaakt. Hij hoopt dat zijn opvolger voor een nieuw 
elan in de club gaat zorgen.  
In “Eeuwig Schaak” verschijnt ook weer op geregelde tijden de column van de Woudloper.  

Evenementen 
 
Negenentwintig spelers van Purmerend hadden zich 
ingeschreven voor het Corustoernooi 2005, 18 vier-
kampers en 11 tienkampers.  
Van de vierkampers waren Giel Spaans en Ron Harm-
sen de meest succesvolle spelers. Giel scoorde in de 
hoogste groep 2,5 uit 3 en Ron 3 uit 3.  
Van de tienkampers sprongen drie uitslagen het meest 
in het oog. In de eerste plaats de geweldige prestatie 
van Pieter Hopman, die in één van de twee hoogste 
groepen met 6,5 uit 9 1e werd, daarmee zijn eerste IM 
norm haalde en zich met dit resultaat plaatste voor de 
grootmeestergroep C van volgend jaar. Nicky Law 
werd 2e in zijn groep met 6 uit 9 en Perry Koopmans 
behaalde, één groep lager dan Nicky, een verdienste-
lijke 5,5 uit 9 score.  
Ook buiten de landsgrenzen waren spelers van Purme-
rend actief. Pieter Hopman en Freya Workum namen 
deel aan het Aeroflot toernooi in Moskou in februari 
2005, qua deelnemersaantal het grootste toernooi in 
de wereld. Pieter haalde daar met 4,5 uit 9 een TPR 
van 2303, precies gelijk aan zijn huidige rating. Freya 
scoorde 3 uit 9. 
 
Voor het Amsterdam Chess Tournement in juli 2005 
hadden zes spelers van Purmerend zich ingeschreven. 
Rob Schoorl behaalde daar in de A groep met 5 uit 9 
zijn eerste IM norm. De tweede speler van Purme-
rend — Pieter Hopman — presteerde dit in het Corus-
toernooi. Een fraaie prestatie!  
In de B groep harkte Rob van Someren 3,5 uit 9 bij 
elkaar. In de C groep mooie scores voor Louis van der 
Meulen en Mark Bloem met ieder 5 uit 9. In de D 
groep scoorden Ronald Marcelis en Peter Bruins res-
pectievelijk 5 en 3,5 uit 9. 
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From Russia with love 
 

Verslag: Freya Workum,  
 

O p Schiphol, bij check-in balie 13, verzamelt zich een groepje schakers. Yuri Eijk, Huib Mid-
delhoven, Pieter Hopman en Freya Workum wachten op de komst van Peter Doggers. Als we 
compleet zijn checken we in en gaan richting het vliegtuig. Na een vlucht van bijna vijf uur 

(vertraagd door het slechte weer, wat een hoop turbulentie veroorzaakt) komen we aan in Moskou.  
 
Jan Smeets, Erwin l'Ami en Harmen Jonkman hebben zich bij ons gevoegd en gezamenlijk wachten we 
op een busje dat ons naar het Rossija Hotel moet brengen. Even snel de eerste Roebels pinnen en dan 
kunnen we naar de bus. Moskou is bedekt met een flink pak sneeuw en de bus vordert maar langzaam. 
Dan galmt er door de bus: "Heey waar is Harmen Jonkman eigenlijk?". Harmen blijkt te zijn achterge-
bleven en moet een uur wachten op de volgende bus. Na anderhalf uur komen we aan in het hotel. Daar 
treffen we een grote puinhoop aan. Het aanmelden is een vreselijk verhaal dat ik jullie zal besparen. Om-
dat het al half 9 is als we aankomen hebben we de opening al gemist, maar door een hoop aanmeldproble-
men missen we ook het buffet. Na drie uur wachten gaan we even een biertje drinken en eindelijk om 
half één hebben we de kamer. 
 
Je kamer vinden in het Rossija Hotel is niet de gemakkelijkste klus en dus liggen we pas rond één uur in 
bed. En als je dan de volgende dag om half tien moet spelen, ben je toch niet op je scherpst. Dat is en 
blijft ons fantastische excuus voor de twee nullen die we die dag scoorden. Na  die nederlaag zijn we Mos-
kou ingegaan om maar eens te gaan eten. We hebben een beetje doelloos door Moskou gezworven, en 
zijn na een vermoeiende 24 uur maar vroeg naar bed gegaan. Pieter moest en zou met het raam open sla-
pen, wat als resultaat had dat de temperatuur in de kamer zo rond het vriespunt hing, waardoor mijn 
nachtrust niet echt optimaal was. Toch speelde ik die ochtend een prachtige partij die zeker het analyseren 
waard was. 
 
Pieter moest ‘s middags weer spelen en ik ben maar een paar uurtjes gaan slapen, en toen kwam Pieter 
terug met... zijn eerste winstpartij!! Een mooie partij, met lastig te vinden zetten die toch gespeeld werden. 
Die avond zijn we met Harmen Jonkman wat rond gaan dolen op zoek naar een leuke bar. We vonden 
‘The Tunnel’. Ergens aan het einde van een donkere steeg aan een guur binnenplaatsje. En wat blijkt? 
Het is echt een fantastische tent, met een lounge waar je kan wegkruipen met een waterpijpje. En geloof 
me, dat is dé manier om tot rust te komen! De volgende dag verloor ik van twee jochies die veel te goed 
konden schaken voor hun leeftijd. En Pieter won door een fout van de tegenstander in tijdnood.  
Ik heb dit toernooi veel Siciliaanse openingen tegen me op het bord gekregen en heb daar enorm van 
geleerd. Dit was een Siciliaanse Draak, wat ik een zeer boeiende opening vond. Het was wel mijn soort 
opening, maar toch werd ik langzamerhand weggespeeld. Motivatie om deze opening eens goed door te 
nemen. 
 
Uiteindelijk heb ik 3 uit 9 gehaald, en Pieter 4,5 uit 9. Frappant was dat Pieter een TPR had van 2303, 
precies zijn huidige rating. We zijn de hele week uit eten geweest, en we zijn nog regelmatig naar ‘The 
Tunnel’ teruggekeerd. We hebben Basil's Church bezocht (die met die foeilelijke koepeltjes, hoewel niet 
iedereen mijn mening deelt) en zijn naar het Nationaal Staatsmuseum geweest. De kroegbezoekjes waren 
natuurlijk veel boeiender en hier en daar werd wat aan de haak geslagen. Op de 6e ochtend kwamen we 
er achter dat ontbijt niet in ons arrangement zat. Vijf dagen lang hebben we iedere ochtend lekker ontbe-
ten, en toen we de zesde ochtend bij de deur onze kamerbewijzen lieten zien kregen we te horen: "No 
breakfast". En toen kwam Yuri met een levenswijsheid die ik zeer toepasselijk vind: "Onwetendheid is 
ons schild van emotie". 
 
De laatste avond heeft ongeveer de helft van de groep Nederlanders besloten door te halen. De echte die-
hards, te weten Erwin, Jan, Harmen en ik, gingen tot een uur of vier door in ‘The Tunnel’. De rest is 
gaan slapen. Kwart voor negen 's ochtends zaten we weer in het vliegtuig. En toen om half elf waren we 
weer thuis met natuurlijk een hoop verhalen en een aantal vrienden rijker. Een fantastische ervaring, een 
aanrader voor iedereen en voor mij zeker voor herhaling vatbaar. Dus... wie gaat er mee volgend jaar? 
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Jeugdtoernooien 
 
Met acht man was Purmerend goed vertegenwoordigd op het Bisschofftoernooi in Hoorn.  
Nicky Law bleef ongeslagen en werd kampioen van dit toernooi. 
 
Via het Waterlandschaaktoernooi kon men zich plaatsten voor het Noord-Hollands kampioenschap. Twee schakers van 
Purmerend lukte het om in hun groep kampioen van Waterland te worden en mogen met dit resultaat afgevaardigd 
worden voor het Noord-Hollands kampioenschap, te weten: Nicky Law voor de C groep (13-14 jarigen) en David Laan, 
na barrage met Jochem Scheepers (ook van Purmerend), voor de D groep (11-12 jarigen).  
In februari 2005 werd het Noord-Hollands kampioenschap gehouden. Enrico Blees werd Noord-Hollands kampioen in 
de A/B groep t/m 20 jaar met 8 uit 9. Nicky Law werd in de C groep, na barrage, Noord-Hollands kampioen. Beiden 
mogen nu afgevaardigd worden voor het Nederlands kampioenschap.  
 
Op het Medi-Ma toernooi op 5 mei 2005 deden 127 kinderen mee.  
De allersterksten waren verhinderd, omdat op dat moment ook het Nederlands kampioenschap voor de jeugd in Scha-
gen werd verspeeld.  
Van de 12 spelers uit Purmerend won dit keer niemand een beker.  
 
Voor het stappenplan deden 11 kandidaten examen van 1 stap t/m 5, waarvoor iedereen slaagde. 
Met de Deenactie werd 885 euro opgehaald, waarvoor een laptop werd aangeschaft.    

Interne competitie 
 
Het tijdperk van een alleenheerser lijkt voorbij te zijn. Was het voorheen 
Roland Verdonk en daarvoor Ronald Overveld die jarenlang met ijzeren 
vuist regeerden, de laatste jaren zijn de krachtsverschillen tussen de huidi-
ge generatie spelers meer naar elkaar toegegroeid. Het gevolg is dat het er 
zeer spannend aan toegaat wie zich clubkampioen mag noemen. Was het 
vorig seizoen Pieter Hopman, die Roland Verdonk na een spannende strijd 
de titel ontfutselde, nu was het Rob Schoorl die op zijn beurt Pieter Hop-
man net voorbleef en zich de nieuwe clubkampioen mag noemen. Daar 
bleef het niet bij. Rob prolongeerde zijn snelschaaktitel en voltooide de tri-
logie door ook de beker te winnen. 
In de Keizercompetitie werd de 1e plaats behaald door Sjouke Dijkstra, één 
van de jongeren die zich wil gaan opmaken zich te mengen in de strijd om 
het clubkampioenschap met de gevestigde orde. De 2e en 3e plaats was 
weggelegd voor respectievelijk de oudgedienden Siem Roet en Rob 
Hählen. 
De winnaars van de play-off groepen zijn: 
Groep 1: Siem Roet/Robbert Mirani met    5 uit 7 
Groep 2: Nicky Law met                           7 uit 7 
Groep 3: Daniël Doorn met                      6 uit 6 
Groep 4: Arie de Groot met                      6 uit 7 
Groep 5: Peter Spee met                          5,5 uit 7 
Groep 6: Frans Reitema met                     7 uit 8  
 

Externe competitie 
 
Het 1e team, uitkomend in de 1e 
klasse K.N.S.B., leverde dit jaar 
voor de teamleider aanzienlijk 
minder stress op dan de voor-
gaande jaren, toen afwisselend 
sprake was van een bijna degra-
datie, bijna promotie en bijna de-
gradatie. Dit keer eindigde het 1e 
op een keurige gedeelde 2e plaats 
achter de schaakclub Homburg uit 
Apeldoorn, die er met kop en 
schouders boven uitstak.     
Een schok voor de club was de 
degradatie van het 2e team uit de 
promotieklasse naar de 1e klasse  
N.H.S.B. De teleurstelling was 
groot bij de spelers, maar dat 
duurde niet lang, strijdlustig kon-
digden zij aan zo snel mogelijk te 
willen terugkeren naar de promo-
tieklasse. De andere teams hand-
haafden zich in hun klasse.  

Jeugd 
 
Vierentwintig spelers namen deel aan de clubcompetitie. Wederom werd Aron van Groningen clubkampioen, met David 
Laan als 2e en Michelle Kraamwinkel als 3e. 
De snelschaaktitel ging dit jaar naar Michelle Kraamwinkel met 2,5 uit 3, voor Marco Blees, 1,5 uit 3 en Aron van Gro-
ningen en David Laan met 1 uit 3.  
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VERBONDENHEID 
 
Als ik op de clubavond wat vroeger klaar ben met mijn partij neem 
ik nog wel eens een kijkje bij iemand anders. Probeer dan de beste 
voortzetting voor hem of haar te bedenken. Als dan de zet gedaan 
wordt die jij in je hoofd had, geeft dat een kick. 
Bij de wedstrijd Purmerend 3 – Heerhugowaard 1, jl. donderdag, 
waren schijnbaar velen wat vroeger klaar. Er was tenminste grote 
belangstelling rondom de beide teams. Of dat voor de spelers zelf 
prettig is waag ik wel eens te betwijfelen, maar het geeft toch een 
aparte sfeer. Ik heb wel eens iemand gehoord die het voorstel had 
om bondswedstrijden niet gelijk met de clubcompetitie te laten 
vallen. Ik ben daar tegen. Juist die externe wedstrijden zijn een 
sfeerbepalend element in het clubgebeuren.  
 
Toen ik onlangs bij Corus de verrichtingen van de grootmeesters 
op de schermen in De Moriaan volgde had ik ook dat speciale ge-
voel. Het maakt dat schaken voor het publiek een vorm van ver-
bondenheid geeft.  
Op een gegeven moment had ik mij verdiept in een partij, toen ik 
op mijn schouder werd getikt. “Weet je het al? Stallinga is overle-
den.” 
Dat was schrikken. Ik wist dat de man ziek was, maar nu was het 
onvermijdelijke einde voor hem gekomen. Overleden aan longem-
fyseem. Tjerk was een gewaardeerd lid van de schaakclub Krom-
menie; werd daar ook clubkampioen; heeft heel veel punten voor 
zijn club gescoord in externe wedstrijden en heeft voor de NHSB 
langdurig, o.m. als diplomaconsul, zich ingezet voor de jeugd. Een 
delegatie van Krommenie heeft Tjerk begeleid naar zijn laatste 
rustplaats in Nijland (Fr.).  
Dan voel je je ineens niet meer verbonden met het spel, maar met 
de persoon. 
 
Ik kom nog even terug op de wedstrijd van het derde van Purme-
rend. Onze voorzitter heeft de goede gewoonte om vooraf aan de 
schaakavond wat zaken in het openbaar te vermelden. Ook toen 
was er een droevig bericht bij. Eén van onze leden, Wim Muller, 
werd onlangs als vermist opgegeven. Wim had geen gemakkelijk 
leven. Zijn lichaam was gekenmerkt door vele brandwonden. De 
auto waarin hij voor het laatst gezien is, werd gevonden op een 
dusdanige plaats dat men voor het ergste moet vrezen. Toen Gert 
Kalkhoven dit bekend maakte kon je een speld horen vallen. Ver-
bondenheid met de vermiste persoon. Deze dingen gebeuren. He-
laas. Meestal eindigt mijn verhaaltje met een luchtig slot. Nu even 
niet.  
 
Henk Breeuwsma 

 

Gert Kalkhoven volgt  
Pieter de Weerd op 

Algemeen 
 
Na 10 jaar in functie te zijn geweest als voorzitter 
werd Pieter de Weerd in september 2005 opge-
volgd door (ad interim) Gert Kalkhoven. Rob van 
Someren volgde Perry Koopmans op als wedstrijd-
leider van de interne competitie, bijgestaan door 
Jacco van Oostveen. 
Voor de nieuwe voorzitter ligt er met zijn medebe-
stuurders de uitdaging om het ingedutte clubleven 
weer nieuw leven in te blazen. Een bijkomende 
zorg was dat een viertal bestuurders al eerder had 
aangegeven er na dit seizoen mee te stoppen. 
Een van de prioriteiten was dan ook om in de ge-
geven tijd vervangers te vinden, die het proces 
van vernieuwing en het waarborgen van de conti-
nuering, mede gestalte willen geven.  
 
In verband met het feit dat de club op 25 novem-
ber 2006 75 jaar zal bestaan is in maart 2005 een 
jubileumcommissie ingesteld, bestaande uit de 
leden: Henk Breeuwsma, Jean-Louis Jansen, Louis  
van der Meulen, Peter Smits en Joop Wickel. Er is 
weinig geld in kas om het jubileum uitbundig te 
vieren, maar er is nog voldoende speelruimte voor 
de commissie om het 75 jarig bestaan op passen-
de wijze te vieren.  
 
Het plotselinge tragisch overlijden van ons jaren-
lang trouwe lid Wim Muller wierp een zwarte 
schaduw over dit schaakjaar. Als eerbetoon aan 
Wim organiseerde het bestuur een thematoernooi, 
waarin de door hem veelvuldig gespeelde opening 
“De Grob 1. g4” centraal stond.  
 
In de algemene ledenvergadering van september 
2006 onderging het bestuur, zoals hiervoor ver-
meld, een aantal wijzigingen.  
De secretaris Stef Goddijn werd opgevolgd door 
Martin Snoerwang, het bestuurslid externe com-
petitie, Cor ten Woude, werd opgevolgd door 
Sjouke Dijkstra, het bestuurslid voor de jeugd, Gré 
Schlebaum, werd opgevolgd door Giel Spaans, 
met de aantekening dat Gré gewoon haar werk 
voor de jeugd blijft doen, maar hiervoor geen be-
stuurlijke verantwoording draagt en het bestuurs-
lid Mark Bloem, eindredacteur van “Eeuwig 
Schaak”, werd opgevolgd door Alex Romijn, die 
het clubblad in het vervolg digitaal gaat aanleve-
ren.  
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 Interne competitie 

 
Rob Schoorl prolongeerde zijn titel als clubkam-
pioen en was ook de beste met snelschaken. In 
de finalepartij om de beker tussen Rob Schoorl 
en Lucas van Mil was het Lucas die de beker 
tenminste voor een jaar op de schoorsteen mag 
zetten.  
Rob van Someren werd 1e in de zomercompeti-
tie, met Mark Bloem als 2e en Siem Roet als 3e.  

Externe competitie 
 
Het 1e team handhaafde zich pro-
bleemloos in de 1e klasse K.N.S.B. 
Het 2e team werd kampioen en pro-
moveerde naar de promotieklasse N.
H.S.B. Het 5e team werd kampioen 
en promoveerde naar de 2e klasse. 
De overige teams handhaafden zich 
in hun klasse.  

 
Jeugd   
 
Aron van Groningen werd voor de zoveelste keer clubkampioen. 
David Laan werd 1e in de leeftijdscategorie geboren in 1994-
1995 en Jochem Scheepers werd 1e in de categorie, geboren na 
1995. Snelschaakkampioen werd David Laan, na een barrage-
partij tegen Jochem Scheepers. 
 
Een fraaie prestatie leverde Enrico Blees door, na eerder dit sei-
zoen jeugdkampioen te zijn geworden van Noord-Holland, nu 
ook de Noord-Hollandse titel bij de senioren te veroveren.   
Een zorgelijke ontwikkeling is de terugloop van het aantal jeugd-
leden. Het is een uitdaging voor het bestuur om de neerwaartse 
beweging te keren in een opgaande lijn.   
 
Een mooi succes was er voor Jochem Scheepers, die in de D 
categorie kampioen van Waterland werd en zich daarmee 
plaatste voor het Noord-Hollands kampioenschap.  
Nicky Law werd met 7 uit 9 vierde bij het Nederlands kampioen-
schap. 
Bij het kampioenschap van Noord-Holland, categorie B werd 
Nicky Law 2e.   
 
Voor het jaarlijkse Medi-Ma toernooi hadden zich 107 schaker-
tjes aangemeld. In groep 1 werd Nicky Law met Mark Grondsma 
van ZSC/Saende gedeeld eerste, maar omdat Nicky van Mark 
had gewonnen werd hij tot winnaar uitgeroepen.   
Andere prijswinnaars van Purmerend waren: 
Groep 5  : David Laan 1e   en Marco Blees 3e. 
Groep 10: Diede v.d. Broek 1e. 
Groep 12: Siem Dicou 1e. 
Groep 14: Pieter van der Hoek 2e.  
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HET 75-JARIG JUBILEUM 
 

Door Henk Breeuwsma 
 

O ngeveer anderhalf jaar voor het jubileum vroeg de toenmalige voorzitter, Pieter de Weerd, of ik de coördinatie 
van dit gebeuren op mij wilde nemen. “Je hoeft er dan zelf niets aan te doen, want het bestuur zorgt wel voor 
de commissieleden”. Nu had ik natuurlijk al enige ervaringen met de vorige jubilea en zodoende kon ik moeilijk 

de vraag negatief beantwoorden. Ik ben echter zo vrij geweest niet op kandidaten uit het bestuur te wachten. Ik wilde 
zelf een paar mensen om mij heen hebben, waarvan ik wist dat het allemaal goed zou komen. 
Zodoende haalde ik de volgende personen binnen de jubileumcommissie: Joop Wickel, Jaen Louis Jansen, Peter Smit 
en Louis van der Meulen. Helaas moest Peter door privé omstandigheden zich terugtrekken. 
We hebben op een plezierige manier samengewerkt en is het geheel naar voldoening op 25 november 2007 uitge-
voerd. 
 
Het programma bestond uit een jubileum rapidtoernooi, een receptie, een buffet en een feestavond. 
Voor mij was de ontmoeting met de oud-leden, die vanaf twaalf uur binnen kwamen misschien wel het leukste mo-
ment. Sommigen waren al jaren niet meer in contact geweest met hun oud-clubgenoten en dat leverde meteen al 
vreugdevolle reacties op. Het was echt een heel hartelijk weerzien die vele warme gevoelens losmaakte. 
Van 13.00 uur tot 15.30 werd door een zestigtal leden en oud-leden geschaakt, waarbij Lucas van Mil de hoofdprijs 
voor zich opeiste. Hij bleef de sterke schaker Michiel Bosman voor, die hij ook in de onderlinge partij verslagen had. 
 
Daarna werd de zaal in vlot tempo omgezet voor de receptie. Vele oud-bestuursleden vulden nu de grote zaal van ’t 
Noot. De grote verrassing was natuurlijk dat de burgemeester van Purmerend, Leen Verbeek, de vereniging onder-
scheidde met een Koninklijke erepenning. Ik weet dat er in het verleden ook eens een poging is ondernomen voor zo’n 
Koninklijke goedkeuring, maar dat is ergens gestrand. Trouwens ook nu was het een dubbeltje op z’n kant. Drie dagen 
voor het feest kreeg ik te horen dat het gelukt was en het Kabinet der Koningin moest toen nog haar best doen de 
onderscheiding op tijd in Purmerend te krijgen. 
Jan Dokter, de zoon van onze oprichter Feike Dokter, verraste het bestuur met een aantal bescheiden uit de overleve-
ring van zijn vader. Naast Leen Verbeek sprak ook hij het bestuur toe. Opvallend afwezig waren de schaakverenigin-
gen uit Noord-Holland. 
 
Van 18.00 uur tot 20.00 uur kon men aanschuiven voor een buffet wat inmiddels in de kleine zaal in orde was ge-
bracht. Lange rijen tafels werden daarvoor in orde gebracht door nijvere handen. Ook hieraan namen ca. 60 leden en 
oud-leden deel. Het was allemaal keurig verzorgd en van prima kwaliteit. 
 
Tenslotte de feestavond, waarvoor een professionele artiest was gecontracteerd. Nu valt het over het algemeen niet 
mee om voor een groep schakers iets leuks te bedenken. Zelfs bij aanwezigheid van hun partner gaat men dan toch 
het liefst helemaal achter in de zaal zitten en als het half kan ook nog dicht bij de bar. 
Dick Raat maakte er met zijn afwisselend repertoire een one-man show van. Als een soort globetrotter vermaakte hij 
het publiek met goede muziek en kreeg de stemming erin. Vooral het afsluitende deel van zijn show was bijzonder. 
 
Later, ja soms maanden later, vroeg men mij hoe het nou zat met die tango die mijn vrouw en ik op een gegeven mo-
ment dansten. Er kwam immers een mevrouw heel boos naar de microfoon en die vertelde dat er een Griekse zange-
res in het spel was. Zou best kunnen. Maar wij vonden het gewoon leuk even een Argentijnse tango te dansen. Maar 
ja: wat je zelf leuk vindt, hoeft een ander natuurlijk niet leuk te vinden. Het zij zo! In 2031, bij het 100-jarige bestaan 
van onze club ga ik niet meer dansen. 
 

Op de foto van links naar rechts: 
Cor Groot, Sjouke Dijkstra, burgemeester Leen 
Verbeek, Gert Kalkhoven, Alex Romijn, Rob van 
Someren en Jan Poland. 
Onzichtbaar Giel Spaans en Martin Snoerwang 
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Seizoen Senioren Junioren Snelschaak Beker 

1991-1992 Peter v/d Brink N. v/d Kooij Peter v/d Brink Peter v/d Brink 

1992-1993 Roland Verdonk Anton Bakels Peter v/d Brink Eddy Hartmans 

1993-1994 Eddy Hartmans J. Manasse Niet gehouden Pieter Hopman 

1994-1995 Ronald Overveld Pim Jekel Peter v/d Brink Paul Schippers 

1995-1996 Roland Verdonk Pim Jekel Peter Holscher Warner de Weerd 

1996-1997 Roland Verdonk Rob Schoorl Roland Verdonk Walter Verdonk 

1997-1998 Roland Verdonk IJsbrand Rijswijk Pieter Hopman Roland Verdonk 

1998-1999 Roland Verdonk Vincent van So-
meren 

Roland Verdonk Warner de Weerd 

1999-2000 Roland Verdonk Vincent van So-
meren 

Pieter Hopman Pieter Hopman 

2000-2001 Yong Hoon de 
Rover 

Vincent van So-
meren 

Rob Schoorl Roland Verdonk 

2001-2002 Roland Verdonk Benjamin Lang-
man 

Roland Verdonk Roland Verdonk 

2002-2003 Ronald Verdonk Nicky Law Yong Hoon de 
Rover 

Peter Smits 

2003-2004 Pieter Hopman Aron van Gronin-
gen 

Rob Schoorl Warner de Weerd 

2004-2005 Rob Schoorl Aron van Gronin-
gen 

Rob Schoorl Rob Schoorl 

2005-2006 Rob Schoorl Aron van Gronin-
gen 

Rob Schoorl Lucas van Mil 

Erelijst van Kampioenen 
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Samenvatting Bestuurssamenstellingen 

 voorzitter:                     secretaris:                      penningmeester: 
 J. Dorrepaal                 W.A. Soellaart               mw. H. Honingh 
 
 int. wedstr. leider:          ext. wedstr. leider:          materiaalcomm.: 
 J. Lagendijk                 F.R. Seiffers                            J.J. Poland 
 
 eindredacteur:               jeugdleider: 
 B.J. Melchers                J. Leguyt/F. Reinders 

 
1991 

- 
1992  

 voorzitter:                     secretaris:                      penningmeester: 
 F.R. Seiffers                 W.A. Soellaart               mw. H. Honingh 
 
 int. wedstr. leider:          ext. wedstr. leider:          materiaalcomm.: 
 G. Spaans                     E. Alferink                     J.J. Poland 
 
 eindredacteur:               jeugdleider: 
 B.J. Melchers                J. Leguyt/F. Reinders 

 
1992 

- 
1993  

 voorzitter:                     secretaris:                      penningmeester: 
 F.R. Seiffers                 W.A. Soellaart               mw. H. Honingh 
 
 int. wedstr. leider:          ext. wedstr. leider:          materiaalcomm.: 
 G. Spaans                     E. Alferink                     J.J. Poland 
 
 eindredacteur:               jeugdleider: 
 B.J. Melchers                P. de Weerd 

 
1993 

- 
1994  

 voorzitter:                     secretaris:                      penningmeester: 
 F.R. Seiffers                 E. Alferink                     mw. H. Honingh 
 
 int. wedstr. leider:          ext. wedstr. leider:          materiaalcomm.: 
 A. Dam/C. Ros             E. Alferink                     J.J. Poland 
 
 eindredacteur:               jeugdleider: 
 B.J. Melchers                P. de Weerd 

 
1994 

- 
1995  

 voorzitter:                     secretaris:                      penningmeester: 
 F.R. Seiffers                 E. Alferink                     F. van Eerden 
 
 int. wedstr. leider:          ext. wedstr. leider:          materiaalcomm.: 
 C. Ros                            E. Alferink                     J.J. Poland 
 
 eindredacteur:               jeugdleider: 
 B.J. Melchers                P. de Weerd 

 
1995 

- 
1996  
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 voorzitter:                     secretaris:                      penningmeester: 
 P. de Weerd                 P. Smits                         A. Dam 
 
 int. wedstr. leider:          ext. wedstr. leider:          materiaalcomm.: 
 J.P. Hendriks                J. Kim                             J.J. Poland 
 
 eindredacteur:               jeugdleider:                    
 E. Alferink                     mw. G.L. Schlebaum     

 
1996 

- 
1997  

 voorzitter:                     secretaris:                      penningmeester: 
 P. de Weerd                 E. Alferink                     A. Dam 
 
 int. wedstr. leider:          ext. wedstr. leider:          materiaalcomm.: 
 vacant                           E. Alferink                     J.J. Poland 
 
 eindredacteur:               jeugdleider:                   p.r.: 
 P. Hogervorst               mw. G.L. Schlebaum    J. Kim          

 
1997 

- 
1998  

 voorzitter:                     secretaris:                      penningmeester: 
 P. de Weerd                 E. Alferink                     J. Geus 
 
 int. wedstr. leider:          ext. wedstr. leider:          materiaalcomm.: 
 vacant                           E. Alferink                     J.J. Poland 
 
 eindredacteur:               jeugdleider: 
 P. Hogervorst               mw. G.L. Schlebaum 

 
1998 

- 
1999  

 voorzitter:                     secretaris:                      penningmeester: 
 P. de Weerd                 E. Alferink                     J. Geus 
 
 int. wedstr. leider:          ext. wedstr. leider:          materiaalcomm.: 
 S. Dijkstra                     E. Alferink                     J.J. Poland 
 
 eindredacteur:               jeugdleider: 
 P. Hogervorst               mw. G.L. Schlebaum 

 
1999 

- 
2000  

 voorzitter:                     secretaris:                      penningmeester: 
 P. de Weerd                 S.H.M. Goddijn             J. Geus 
 
 int. wedstr. leider:          ext. wedstr. leider:          materiaalcomm.: 
 S. Dijkstra                     P. Hogervorst                J.J. Poland 
 
 eindredacteur:               jeugdleider: 
 C. ten Woude               mw. G.L. Schlebaum 

 
2000 

- 
2001  
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 voorzitter:                     secretaris:                      penningmeester: 
 P. de Weerd                 S.H.M. Goddijn             C.J. Groot 
 
 int. wedstr. leider:          ext. wedstr. leider:          materiaalcomm.: 
 S. Dijkstra                     P. Hogervorst                J.J. Poland 
 
 eindredacteur:               jeugdleider: 
 C. ten Woude               mw. G.L. Schlebaum 

 
2001 

- 
2002  

 voorzitter:                     secretaris:                      penningmeester: 
 P. de Weerd                 S.H.M Goddijn               C.J. Groot 
 
 int. wedstr. leider:          ext. wedstr. leider:          materiaalcomm.: 
 S. Dijkstra                     P. Hogervorst                J.J. Poland 
 
 eindredacteur:               jeugdleider: 
 C. ten Woude               mw. G.L. Schlebaum 

 
2002 

- 
2003  

 voorzitter:                     secretaris:                      penningmeester: 
 P. de Weerd                 S.H.M. Goddijn             C.J. Groot 
 
 int. wedstr. leider:          ext. wedstr. leider:          materiaalcomm.: 
 S. Dijkstra                     P. Hogervorst                J.J. Poland 
 
 eindredacteur:               jeugdleider: 
 C. ten Woude               mw. G.L. Schlebaum 

 
2003 

- 
2004  

 voorzitter:                     secretaris:                      penningmeester: 
 P. de Weerd                 S.H.M. Goddijn             C.J. Groot 
 
 int. wedstr. leider:          ext. wedstr. leider:          materiaalcomm.: 
 P. Koopmans                C. ten Woude                J.J. Poland 
 
 eindredacteur:               jeugdleider:                   website: 
 M.M. Bloem                  mw. G.L. Schlebaum    R. van Someren 

 
2004 

- 
2005  

 voorzitter:                     secretaris:                      penningmeester: 
 G. Kalkhoven               S.H.M. Goddijn             C.J. Groot 
 
 int. wedstr. leider:          ext. wedstr. leider:          materiaalcomm.: 
 R. van Someren/         C. ten Woude/              J.J. Poland 
 J. van Oostveen           L. v/d Meulen 
 eindredacteur:               jeugdleider:                   website: 
 M.M. Bloem                  mw. G.L. Schlebaum    R. van Someren 

 
2005 

- 
2006  
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