Beste aanwezigen, in het bijzonder mevrouw Leguijt, de kinderen en de kleinkinderen,
Toch nog onverwacht bereikte mij het droeve bericht van het overlijden van Jaap.
Ik beschouw het als een voorrecht namens de schaakclub Purmerend onze gevoelens en gedachten
bij het heengaan van Jaap te mogen verwoorden. Menig jeugdig schaker heeft hij
de beginselen van het edele spel bijgebracht, niet alleen in Purmerend, maar ook in Ilpendam.
Op speelse wijze wist hij ze wegwijs te maken op de 64 velden. Hij voelde de kinderen met zijn
natuurlijke gezag goed aan. En hij bleef altijd rustig.
Al snel werd hij meneer leg uit genoemd.
Jaap is destijds met de jeugdopleiding begonnen. Onvermoeibaar legde hij vóór het
computertijdperk – jaar in jaar uit – aan het begin van het seizoen de deelnemende jeugd vast op
een groot kartonnen bord, dat een leidraad werd voor de jeugdcompetitie. Later voegde Greet
Schlebaum zich bij de jeugdopleiding, en nog later vele andere schaakliefhebbers.
Het stappenplan deed zijn intrede. En succes bleef niet uit!
Terwijl Jaap zich intern bekommerde om de opleiding, bood Ton de Veij extern ondersteuning door
de succesvolle pupillen door het land naar de diverse toernooien te rijden. Uit de school van Jaap
zijn de nodige kampioenen voortgekomen.
Schaken tegen Jaap - ik zeg liever met Jaap - was altijd een genoegen. Het slaan van een pion
noemde hij steevast ‘kleingeld is ook geld’. Na afloop van de strijd een gezellig pilsje aan de bar,
met zijn onafscheidelijke shaggie, winst of verlies, dat maakte dan niet meer uit.
Dankbaar was hij, als ik bij de spaarzame bezoeken bij hem thuis wat snuisterijen achter liet om
als prijsje bij door hem georganiseerde wedstrijden uit te delen. Geanimeerd toonde hij dan ook
zijn verzameling Delfts Blauw.
In de onderonsjes die ik met hem had vertrouwde hij me niet alleen medisch zaken toe, maar liet
hij zich ook wel eens ontvallen dat hij in tijden van materiële nood op creatieve wijze in de
avonduren een paar centen kon bijverdienen. Tot welzijn van zijn vrouw en kinderen, over wie hij
altijd met trots sprak.
Voor de club verzorgde hij de prijzen, vaak prachtige bekers, voor een mooi prijsje op de kop
getikt, voor de jeugd met Pasen en Sinterklaas altijd snoep.
Dat schaken zijn leven heeft verrijkt moge ook blijken uit zijn dagbesteding.
‘s Ochtends na het ontbijt en de krant, hup naar de computer om te schaken.
Van zijn zoon Jaap vernam ik dat hij op de dag van overlijden ’s morgens nog heeft geschaakt. Op
zijn sterfdag stonden er nog 27 partijen open!
Tot het laatst helder van geest, maar helaas, zijn lichaam was na ruim 90 rijk bestede jaren op.
Schaakclub Purmerend is Jaap veel dank verschuldigd.
Niet voor niets is hij tot erelid benoemd.
Namens de schaakclub wil ik alle aanwezigen, in het bijzonder zijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen, condoleren met het verlies van deze unieke, warme en eigenzinnige persoonlijkheid
met een groot schaakhart.
Wij wensen jullie allen veel kracht toe om dit verlies te verwerken.
Jaap, wij zullen je missen.
Moge je rusten in vrede.
Ties Wijnen

