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D. DE BRUIN
PIPING-CONSTRUCTION ( B, P.C) BV

f). de Bruin Piping

Pijpleidingen - Constructiebouw
LastechnischbedrijÍ

Roestvrijstaal en Aluminium

' t  Woud 1A - 3232 LN Briel le
Te|.01810 -  17500

Verhuur en
montage van

steigers

Tel. 01819 - 62483

Fax. 01 81 9 - 62753

Moezelweg 194
Haven 5616
Rozenburg

DTRKYERSIÍOEP O

Moezelweg 194 - Havennummer 5616
3198 LS Europoort (Rt)

Tel.  01819 - 62033

Van harte proficiat
met uw

ztlveren jubileum

!lr!rl
ne l io l lo r ,  r r r /  i  r rc/el tetr  t ler t  I

Graan Elevator Maatschappi j  (G.E.M.) BV
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Schaakvereni  g i  ng
Het
Houten
Pasrd

Zoo voeren wíj eene krijg, die niet verwoest of moordt,
Maar in een ledig uur ons peinzend brein bekoort;
Zij dan de heerschzucht prat op bloedíge lauríeren,
In 't strijdperk van 't vernuft zal ons een eerkroon sieren.

Cerutti

Waarin onder andere......

* Overpeinzingen 25 jaar HHP

*In een eerste aflevering van een serie
artikelen over "SCHAAK" kunt u
hierover lezen.....

* De fabel van de graankorrel
en het schaakbord.

* ZOMERPROGRAMMA I99O

* FEESTPROGRAMMA
SEPTEMBER - JUBILEUMMAAND

* H.H.P. activiteiten in het
schaakseizoen 1990 I l99l

* De tien schaakgeboden.
Overgenomen uit het tijdschrift voor
het schaakspel
" DE SCHAAKWERLD" anno 1875

* Jeugdzaken.

x Schaaksprookje van een
onbekende schrijver.......

* Paardesprong puzzle.

* De KONING.... . . .

CLUBLOKAAL in het dorpscentrum " de Man"
Burgemeester Letteweg 30, te Oostvoorne.

SPEELAVOND donderdags 19.45 ( jeugd 18.30 )

Maandcontributie tlm 14 jaar f 5,=, t/m 19 jaar / 8,=
ouderen f ll,= en recreanten / 5,=
BANKREKENING bij de Rabobank te Rockanje
rek. no. 35.57.60.339
giro nummer van de bank 150653.

REDACTIE - BULLETIN:
Carel Giebel, Jupiterlaan23 te Rockanje

Jubileum - commissie:
Wout Sterk
Henk Meesters
Carel Giebel
Arie Boller

BESTUUR:
Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Jeugdleider

Jeugdleider /
publ.relation

Wedstrijdleider

Bestuurslid

Wout Sterk
Noordweg 18

Ruud Bosch
Gaarderslag 15

Carel Giebel
Jupiterlaan 28

Joop Knipscheer
Fregat 45

Dick Kegge
A.Merulaplein 21

Karel Galenkamp
Ebstroom 6

Jan van Es
Hoogaars 132

Ooswoorne
01815-4388

Gouda
01820-23255

Rockanje
018r4-2335

Brielle
01810-13376

Brielle
01810-16670

Hellevoetsluis
01 883- 17038

Brielle
01810-r3171



Speel op het juiste paard!

BabobilrH A
Meer bankvoorje geld

Coóp. Rabobank "Oostvoorne" B.A.
Stationsweg 45

Oostvoorne

Openingstijden:
Ma. t/m vrij. 8.3G12.30 uur en l3 3G1700 uur

Tel.0l8li2655 Donderdagavond: 17.0G19.00 uur

Coóp. Rabobank "Rockanje" B.A.
Dorpsweg 7
Rockanje

Openingsti jden:

Ma. t/m vri i. 9.00-12.00 uur en 13.3G17.00 uur
Tel.0l8l4-1E88 Donderdagavond 18.3G19.30 uur

Warm aanbevolen

Voor uitgekiende
en met zorg bereide

brood en banketartikelen
naar uw

Warme Bakker

Manintveld b.v.

Molendijk I - Rockanje
Tel .  01814-1319

BODEGA

Wijn- Sherry- Tapas-
en Bier Specialiteiten

Spaanse inrichting

Ook voor recepties

Dorpsweg 8 - Rockanje
Tel. 01814-3189/3121

A.C. de Vries &Zn.

* nieuwbouw
* verbouw
* renovatie
* onderhoud
* utiliteitsbouw



GEMEEN'TE WESTVOORNE

Schaakwienden,

25 jaa,r schaakvereniging " Het Houten paard',,

25 jaar als vereniging deel uitmaken van onze gemeenschap,

voorwaar geen kleinigheid en een hartetijke felicitatie is hiervoor op zijn plaats.

Het denkwerk binnen uw vereniging staat op niveau. Dit is gebleken uit het feit, dat uw vereniging
samen met de Rotterdamse Schaakbond en de B.P. raffinaderijen in 1968 het Nederlands
jeugdkampioenschap organiseerde.
Een evenement, waardoor niet alleen de schaakvereniging bekendheid kreeg, maar waardoor ook onze
gemeente via pers en radio de nodige aandacht kreeg.

Naast oudere leden, sommigen actief lid vanaf de oprichting, telt uw vereniging vele jeugdleden.
Wie de jeugd heeft heeft de toekomst.
Naar ik hoop zal het opleiden en begeleiden van de jeugd ook de komende 25 jaarde nodige vnrchten
afwerpen.

Vaak denken buitenstaanders dat schaken een saaie sport is. Maar telkens weer bewijst een spannende
tweekamp op nationaal- of internationaal niveau het tegendeel.
Hoe leuk schaken kan zijn, blijkt elk jaar opnieuw op de Jacoba van Beierendag. Dan is er weerveel
belangstelling voor de door uw vereniging georganiseerde tweekampen. De burgers genieten dan met
volle teugen van de meesterlijke denksport.

Uw jubileum-festiviteiten gaan ze,ker niet onopgemerkt voorbij. Maar liefst twee jeugddagen en een
simultaan-seance worden georganiseerd naast de gebruikelijke receptie.
Schaakvereniging "Het Houten Paard" een bloeiende maarvooral boeiende vereniging.
Profïciat !

Mewouw I. van Assen

B urgemeester Westvoorne.



VOORNE'S
PLANTENKWEKERIJ BV

is aan zet

Torenweg 1 -  Rockanje -  Tel.  01814 - 2992/1216

Groenteplanten - zaden
Bomen en heesters

Tegels -  houtwerk enz.
Bloemwerk voor elke

gelegenheid

HoveriersbedrijÍ

DIJKMAN B.V.

Het juiste adres voor:

Tuinaanleg-onderhoud
Groenvoorziening
Bestratingen
Ontwerpadvies

Tevens een zeer groot assortiment
tuinplanten

Boomweg 19a -  Rockanje

01814 r  2816

ALS U EEN DOORDACHTE ZET WILT DOEN,
ZORGEN WIJ VOOR EEN GOEDE OPENING.

Á"",--È-
N-==B,QANK,

----=J

DE NMB DENKT MET U MEE

Raadhuislaan 22 -  Rockanje -  Tel .  01814-1400

Slagerij
A. v.d. WAAL

Molendilk 6 - Rockanje
Tel .0 l814 -  l4 l4/1402

*
*

Vers Vlees
Fi ine v laaq\^/arên

(u i t  e igen worstmaker i j )
Panklare produkten
Nasi ,  Bami enz.
Gespecial iseerd in barbecue-fondue-

gourmet en saladeschotels

*
*
*

Uw eigen slager
Uw eigen vleesadviseur
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's Voorzitters Voorwoord

Het Houten Paard. De naam doet, hoe kan het anders, wat houterig aan, maar de

schaakvereniging die onder deze naam speelt is echter springlevend en gezond. Zowel

financiëel als sportief.

Bij een 25 jarrg bestaan wordt veel teruggeblikt, daar kunt U op de volgende

bladzijden genoeg over lezen. Maar de toekomst is belangrijker. En die ziet er goed uit,

want immers, men zegt: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Welnu, wij hebben

zo'n 110 jeugdleden en dus..... Maar zo gemakkelijk is het helaas niet. We hebben in

Joop Knipscheer en Dick Kegge twee enthousiaste jeugdleiders die met een

wonderbaarlijk gedutd hun kennis van het schaken op de jeugd weten over te brengen

en deze jeugd zodanig weten te boeien datzij in clubverband blijven schaken.

Ik ben er van overtuigd dat Het Houten Paard zonder deze twee mensen een minder

florissante toekomst tegemoet zou gaan.

Het ligt niet in mijn bedoeling hier alle mensen die zich voor de vereniging inzetten te

gaan noemen, dat zijner nog velen.Maar wel wil ik behalve de twee bovengenoemden,

mijn mede-jubileum-commissieleden t.w. Henk Meesters, Arie Boller en Carel Giebel

bedanken voor het vele werk dat zij belangeloos en met opoffering van veel wije tijd,

ten behoeve van de organisatie van de activiteiten rond het 25 jangbestaan, hebben

verricht.

Laten we eerlijk zijn, het schaken is nu niet bepaald volkssport nr.1. De oplage van dit

blad zal dan ook niet boven de 400 stuks komen.

Daarom is het toch verheugend dat veel bedrijven, groot en klein, in Westvoorne en

Brielle, in ons jubileuÍnnuÍnmer wilden adverteren.Dit gaf ons prêcies het financiële

ruggesteunde wat we nodig hadden om dit blad en in September de feestelijkheden ter

gelegenheid van het 25 jarrg bestaan, te kunnen realiseren.

Daarom durf ik ook al onze leden /lezers te vragen:

Als U toch boodschappen gaat doen ofiets groters gaat aanschaffen;

Koop dan zo mogelijk bij deze adverteerders!

W. Sterk.
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wil schaakinstuif

organNeren
Ook de bekercompetitle van de

schakers ig thans beëindigd. Winnaar
werd J. ' t  Mannetje, die een l%-Yz
zege op N. M. Boxhoorn boekte ln 2
paÉijen. F. Timmers kon aan de Íi-
nale niet meedoen. Thans is dr zo-
mercompetitle met 14 deelnemerl
begonnen.

Van 18 junl tot 5 augustus houdt
men zomerpsuze, Op 0 augustul be-
gint het nleuwe seizoen ln het Dorps-
huls te Oostvoorne, aanvang 10.30
uur.

t,

il
q

"j

De schaakclub wil op zaterdagmrd-
dag een schaakinstuif gaan houder.,
te beginnen in oktober aanstaande.
Speciaal voor de jongeren, die slechtg
af en toe spelen oÍ b.v. o1r school.
Trouwens, ook jong en oud kunnen
cr lefen schaken, Om te zlen of er
belangstelllpg is voor deze instutf,
roept het bestuur belangstelleuden op
zich te melden bij H. J. Meesters,
Gljzenhoekweg 23, Oostvoorne, tde-
foon 01885-2884 of bij J. 't Mannetje,
Hoogvlietlaan ?4, Rockaqfe, telefoon
0188{.2r0.

\
I

I

ïïï:í-"","ii,*," **;ïïl,t\ïiï::l 
t* 

ï':;" <,e priizen uit

8



Beste schaakvrienden, wie had op 15 September 1965 kunnen en durven denken dat, de op die
datum opgerichte schaakvereniging, die de door de heer D.Kreft bedachte naam "Het Houten Paard"
meekreeg, nu 25 jaar later een zo toon-aangevende positie in het schaakleven van het eiland Voorne
zou innemen. Is het niet zo dat thans, talrijke kampioenschappen worden verspeeld, vooral door de
jeugd en onder de niet aflatende leiding van onze jeugdleiders Joop Knipscheer en Dick Kegge, voor
wie niets te veel en niets te gek is om de jeugd maar aan het schaken te krijgen ? Denken we alleen
maaÍ aan de evenementen op de jaarlijkse Burchtfeesten en Jacoba van Beierenmarkten waar
Het Houten Paard met stands aanwezig is om de bevolking te laten zien wat voor een prachtig spel het
schaken wel is !

Menigeen zalzich dan onwillekeurig afvragen hoe en waar dat toch allemaal in Oostvoorne
begonnen is. Er is mij gevraagd om, als degene die in 1965 - samen met de heer J.'t Mannetje Sr. - de
aanzet tot oprichting van onze vereniging gaf, een tipje van die sluier op te lichten. Dat is waarlijk niet
eenvoudig, omdat er zo ontzaglijk veel gebeurd is in die eerste jaren en niet alleen in die eerste jaren,
maar ook daarna en daar weet het huidige bestuur van mee te praten. Maar zoals reeds vermeld, op 15
September 1965 kwamen een 18-tal schakers in "Buitenlust " bijeen om over de oprichting van een
schaakvereniging te gaan praten. Kort na de oorlog was Ooswoorne al een schaakvereniging rijk,
"De Stenen Baak" genaamd. Ook deze club was uit een groepje schakers ontstaan maar bleek op den
duur geen levensvatbaarheid te hebben.

Op die 15e Septemberdag werd door de aanwezigen inderdaad een vereniging opgericht en besloten
om de vereniging aan te sluiten bij de Rotterdamse Schaakbond, die op deze avond was
vertegenwoordigd door de heer P.Kapteijn. Eveneens was de heer J.Staal uit Hellevoetsluis
aanwezig,lid van schaakvereniging Charlois te Rotterdam en topspeler van deze Verenigrng,
uitkomend in de le van de K.N.S.B. Anderen die bij de oprichting aanwezig waren en lid werden,
zijn momenteel nog lid en wel de heren: C.J.Arkenbout, A.Duijnhouwer (thans erelid), Fr.Timmers
en H.J.Meesters.

Znals vermeld in bijgaande kranteberichten werd de aanzet om
een schaakvereniging op te richten gegeven door ondergetekende.
Hij had n.l. bij de toen in de jaren zestig in zwang zijnde Drie -
eilandenspelen enkele malen een medaille gewonnen. Zodoende
kregen deze spelen onbewust een plezierig gevolg.

Het bestuur werd gevormd door de heren J.'t Mannetje,
H.J.Meesters en H.Timmers. De clubavonden werden op
dinsdag in het Dorpshuis te Oostvoorne gehouden.

tot het officieel oprichten van de
schaakvereniging'Het Houten paard'.

Plannen zijn er ook al gemaakt
Naast de huishoudelijke wedstrijden
zal aan de competitie van de Rotter-
damse Schaakbond worden meege-
daan in de derde klasse. Iedere dins-
dagavond komen de schakers in het
vervolg bijeen in het Dorpshuis, waar
zij zich om acht uur aan het schaak-
bord kunnen zetten.

Het voorlopig bestuur van ,,Het
Houten Paard" ziet er als volgt uit:
J 't Mannetje, Rockánje, tel. 01894-

toèlaat. Zlj zin hartelijk welkom op
de elubavonden en kunnen zich opge-
ven b[i de bestuursleden

y/'

"Het Houten Paard" voor
schaakliefhebbers in
Oostvoorne opgericht

Vorige week is in Oostvoorne in
,,Buitenlust" een schaakvereniging op-
gericht. Dit initiatiel was afkomstig
van de hder E. J. Meesters, ilie een
aantal huisschakers bii elkaar hail gc-
tromhelal, om eenn over de oprichtlng

,van een schaakvereniging te praten.
Aanleiiling om deze verentglng op te
rlcbten is gevonden in de ln het
voorratr gespeelde rchaakwcdstrljilen

ln het kailer van de ,,Drie-Eilanden-
Spelen".

Bii de oprichting was ook de heer
P. Kapteijn ven de Rotterdamse
Schaakbond aanwezig. Om de toe-
komstige leden een indruk te geven
van wat de Rotterdaihse Schaakbond
is, reikte hij het maandblad van deze
vereniging uit. Het enthousiasme dat
dc schaken toonden lcidda rl mgl

Nrê, .oosTvooRNE
ttf-?-'lq, sbhaaknieuws

Tijdens het schaaktournooi in het ka-
der van de Drie-eiland€nspel€n 1965,
gehouden in het vooijaar is door ver-
schillende huisschakers aangedrong€n
op êeD intensiever schaakleven in de
gemeente.

Teneinde de mogdlijkheden hiervan
en de problemen die hieraan verbon-
den zijn, onder ogen te zien, wordt 'n
bijeenkomst gehouden op woensdag l5
september a.s. om half aeht in zaal
,BuiÍenlust" aan de Hoflaan,

J"44 8Jê/ a/.a/ 23 - /  -



De eerste competitiewedstrijd van de R.S.B. in de derde klasse C was tegen Gambiet I uitRotterdam
en werd door H.H.P. met 5,5 - 4,5 gewonnen.

In december 1965 kwam het eerste nummer van het contactblad uit onder redactie van J.'t Mannede en
H.J.Meesters, met daarin het "beroemd geworden" voorwoord van wijlen oud-burgemeester
H.W.Sprenger luidend:

Bij de eerste sprong van "Het Houten Paard"

Mechanisatie kenmerktonze eeuw. Steeds meer wordtonze eigen
denkarbeidvervangen doorroutine. Daar ziteen gevaarin: het gevaar
van verstaring. "Rust roest" is ook op onze hersenen van toepassing.
Het is een bekend feit: spieren, die je niet voldoende gebruikt, verliezen
hun stevigheid en hun elasticiteit. Maar even bekend is: wat je in het
werk tekort komt, kun je in je vrije tijd inhalen. Vandaar dat wie veel
zittend werkt soms de raad krijgt, buiten kantoortijd te lopen of te
fietsen.
Wie overdagzijn hersenen niet - of eenzijdig - gebruikt, doet er goed

aan,ze 's avonds de ruimte te geven. Het schaakbord biedtruimte in
overvloed: 64 velden! Ruimte voor beweging na gyqweging; voor
ontspanning door inspanning. 'n Houten Paard zieter op het eerste
gezicht onbeweeglijk en niet erg spannend uit. Maar schijn bedriegt.
Laat Uw Houten Paard een voorbeeld nemen aanzljnbefaamde collega
in Troje: toende duisternis gevallen was, bleek het gevuld met
eensgezindheid, geestdrift en kracht.

Ik wens de redactie toe, dat zij de zaken niet teveel "zwart-wit" zal
zien. En vooral: dat haar stem nooit mat zalklinken.

Want een paard, dat niet blijmoedig hinnikt , is venveel waard als een
als een koning die mat staat!

W.H.Sprenger.

Dit voorwoord werd later in zijn geheel overgenomen in het contactblad van de Rotterdamse Schaakbond
en was een gÍote stimulans voor het bestuur om met volle kracht door te gaan.

Op2l december 1965 werd het eerste snelschaaktournooi verspeeld. Winnaar werd de heer Rijkee uit
Brielle. Pikant verschijnsel: Dokter Broekhuizen uit Rockanje speelde ook mee, maar moest zijn partij
afbreken wegens een bevalling!
Op I 1, 18 en 25 juni 1966 werden de eerste schoolschaak-kampioenschappen gehouden onder leiding
van J.'t Mannetje. Winnaar werd Leo Arkenbout van de Chr. ULO te Brielle en lid van H.H.P. Deze
school werd tevens de eerste schoolkampioen.

In maart 1967 verscheen een extra editie van het
contactblad omdat H.H.P. 1 kampioen was van de 3e
klasse c van de R.S.B. en naar de2e klasse
promoveerde.Mede door dit kampioenschap werd het
volgende seizoen een2e team gevormd, dat in de 4e
klasse werd ingedeeld en in maart 1969 kampioen
werd en ook promoveerde. Gelooft U mij, dat waren
prachtige momenten.

Een volgend hoogtepunt was de organisatie van het
Nederlands Jeugdschaakkampioenschap 1969 in
samenwerking met de R.S.B. en gesponsord door de
B.P.raffinaderij. Er werd gespeeld in gebouw de
Toren te Oostvoorne en in de kantine van de B.P.
Jeugdkampioen werd Gert Ligterink na een
beslissingsmatch tegen Hans Bóhm. Dit
jeugdkampioenschap is daarna nog enkele malen door
onze vereniging georganiseerd met wedstrijden in de
filmzaal van de B.P.
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Tot slot zou ik nog enkele belangrijke data
willen vermelden:
Zomer l97l : H.H.P. in de lucht via de
A.V.R.O. 1972: Verhuizing van Dorpshuis
naar gebouw "De Toren" en van
dinsdagavond naar donderdagavond. Januari
1973: Redactie-wisseling Contact blad. Juni
1975: Aanschaffing speldjes 10 jarig
lidmaatschap. September I97 5 : verhuizing
van gebouw "De Toren" naar Cultureel
centrum "De Man".

Heel veel is er nog te vertellen uit die eerste
jaren van ons Houten Paard, maar dit
Jubileum-nuÍruner zou dan te klein zijn en
komen de anderen niet aan bod. Maar neemt
U het van mij aan, veel, heel veel is er
gebeurd tijdens die clubavonden,
bestuursvergaderingen, de onderlinge
wedstrijden en de bondswedstrijden: leuke
dingen en minder leuke dingen. Maar het was
steeds weer fijn om met elkaar te praten en te
schaken, vrienden te maken en vrienden te
krijgen.

Schaakvrienden, de bedoeling van het
schaakspel is, om strijd, eerlijke strijd met
elkaar te voeren op de 64 velden. Te winnen
of te verliezen of te remiseren. Maar het
belangrijkste is om menselijke contacten te
maken, vriendschap te sluiten, op welk
niveau dan ook. De bedoeling van ons eerste
bestuur was om een vereniging van vrienden
te zijn in een prettige sfeer andere clubs
(mensen) te ontmoeten en gezellig met hen
van gedachten te wisselen. Wij zijn een fijne
schaakvereniging, dat moet zo blijven, waar
we ook spelen of zijn.
Dat ook in die geest ons 25 jarig bestaan

gevierd mag worden.

H.J.Meesters.

'vluggertje"

ze schaken bij het leven
7 is niet te geloven
men mag hen straks daarboven
ook wel stukken geven
anders hebben zij geen leven

"geen vluggertje"

Een bijzonder traag schaker uit Brielle
Had lust om het bord te vernielen
Toen bij 't zoeken naar zijn vorm
Aan een gulzige houtworm
Zijn stukken ten slachtoffer vielen.

11

Bertie Brandwijk-van Julsinga
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WONINGINRICHTING

MOLENDIJK 2 - 3235 XG Rockanje

TELEFOON 01814 -2146

BLOEMSIERKUNST

"De Kloosterhof'
Groene Kruisstraat 13, Rockanje
Tel .  01814 -  1736

HET ADRES VOOR: SNIJBLOEMEN, KAMER-
PLANTEN, POTTERIE, VAZEN, ETC...

Loop een binnen en overtuig uzelf van de kwaliteit
en de zeer aantrekkelijke prijzen van onze
artikelen en vakkundige verzorging van al uw
bruids- rouw- en bloemwerk.

Ook zi jn wij  gespecial iseerd in tuinaanleg en
onderhoud.

Bel voor informatie
01810 - 12866 Briel le

resÍaurant

'tGollíe
rockanje

café restaurant midgetgolf
Swinsedreef 22 Tel. 01814-1829

Sfeer -  St i j l  -  Kwal i te i t  en Gastheerschap zi jn de
pi j lers waar wi j  a l  ru im 30 jaar op bouwen.

Ook vandaag nog Bruiloft
vornteà zij de basis Receptie
voor een geslaagde : Familiediner

Feeslavond

Uniek gelegen in bos en duin 50 meter van het
strand. Ruime parkeergelcgenheid.

Een uitgebreide inJorntotiefolder v'ordt u op
oanvrsag toegesluurd.

Op l8 Íebruari ueneÍ í2.OO uui kunt u bli on. wccr
torocht yoor dc u welbckcnde brunch ! Bcrcrvecr nu.

Openingstijden van de Westvoornse apotheken:

Op werkdagen van 8.30 uur Vm 17.30 uur.

In de weekenden:
Apotheek Oostvoorne, Voorweg 21, tel. no. 01815-3824

van 11.30 uur t.m. 12.00 uur
en van 17.30 uur t.m. 18.00 uur

Apotheek Rockanje, Groene Kruisstraat,
tel.  no.01814-2503.

van 12.30 uur t.m. 13.00 uur
en van 18.30 uur t.m. 19.00 uur

BUITEN DE OPENINGSTIJDEN UITSLUITEND
VOOR SPOEDRECEPTEN DIE NIET KUNNEN
WACHTEN TOT DE OPENINGSUREN:
TEL. NO.01815 -38,24
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De strijd om het wereldkampioenschap tussen de
Rus Boris Spasski en de Amerikaan Bobby
Fischer is het vervolg op een wel zeer oude
schaakgeschiedenis. Het schaken en dammen
behoren tot onze cultuur en een historisch
overzicht van deze bordspellen leidt dan ook bij
automatisch tot een brokje cultuurgeschiedenis.
In dit zeer beknopte overzicht zal getracht worden
iets van de achtergronden van het schaakspel te
belichten.

"Bordspel" is een soortnaam, waarvan de diepste betekenis moet worden gezocht in de kring van de
zinnebeeldige strijd. Het woord duidt dus een reeks spelen aan die als gemeenschappelijk kenmerk
dragen: het zinnebeeldig voorstellen van bepaalde handelingen die hoofdzakelijk een kamp, een strijd of
een gevecht typeren. Deze handelingen worden vertoond, zonder wezenlijke wapenen, met figuren,
speelstukken genaamd. De beperkte ruimte: een bord, een tafel, een veld, een vloer of een kleed wordt
door lijnen in een zeker aantal vakken verdeeld en schept, samen met de figuren, de afgesloten wereld
van de zinnebeeldige strijd.
Ons bordspel kan in het algemeen niet alléén worden opgevat als een hulpmiddel dat ten doel heeft
aangeboren wedijver of behendigheid te bevredigen. Het mag zeker ook worden opg'evat als een
overblijfsel van Oud-Oosterse geestescultuur. Evenals het sprookje van de mythen is afgeleid, zo zljnde
bordspellen oorspronkelijk ontleend aan kosmische en cultische handelingen en denkbeelden van de
primitieve mens. Ter verduidelijking: de Egyptenaren gebruikten o.a. speelborden met 8 of l2 velden.
Het cijfer 8 duidde bij hen de onderwereld aan (cultisch), terwijl het cijfer 12 herinnerde aan de zodiak,
dat zijn de 12 vakken van de dierenriem (kosmisch). De speelstukken bij de Egyptenaren waren versierd
met dierenkoppen en ook daaruit kan men de cultische achtergronden van zulke bordspellen opmaken: de
Egyptenaren vereerden immers hun goden ook in dieren.
Deze grondgedachten wettigen de gevolgtrekking dat bij de grote verscheidenheid aan handelingen, vele
afzonderlijke vorÍnen naast, en onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan.

Archeoloeische vondsten.

Tegenwoordig zijn de bordspellen wijd en zijd bekend, maaÍ ze bestonden ook reeds meer dan 60
eeuwen geleden. Geenszins beperkten zlj zich tot de meer beschaafde volken; men heeftze bij praktisch
alle volken aangetroffen met de meest eenvoudige speelwijze tot de uiterste verfijning toe. Dit laatste is
nog geen maatstaf voor de ontwikkeling van een volk want ook stammen die op een laag

rnde getoond.
vonden, evenals aÍbeeldingen daarvan op grafstenen
)n van Egypte, West-Azië en landen rond de
r onder de archeologische vondsten en enkele
lle kunst, bestaande uit zowel versierd aardewerk als

ivoor. Dat de bordspellen in die vroege tijden ook reeds de aandacht hadden van vorsten, blijkt uit een
sp_eelbord, gevonden op Kreta, uit de beroemde kunstperiode van koning Minos. Gemaakt van goud,
zlIver, bergkristal en diamanten, in een lijst van ivoor met bladgoud bedekt, is dit vorstelijk produkt een
zeldzaamkleinood van vroege Middellandse-Zee-cultuur.
Bordspellen werden in klassieke tijden beoefend door de Grieken, Romeinen en Kelten en ze worden
ook vermeld in de boeddhistische literatuur eeuwen voor het begin van onze jaartelling. De eerste
aanduidingen y11_bord_spel vinden we in het hiërogliefen schrift van de zg. vóór-dynastieke Egyptische
periode, ruim 3500 v. Chr. In die tijden werd het daar aangeduid met 'Mhn' (Mane). Het oudsf bekende
speelbord met stukken dat bewaard is gebleven komt ook uit het Egypte van die tijd en is van Nijlaarde
gemaakt. Men heeft ze ook gevonden in graven daterende uit het oud-Egyptische Rijk. Ze lagen-tussen
de dodenuitrusting die de gestorvene was meegegeven, alweer een cultische handeling. Een 

-

wandschildering in een Egyptisch Koningspaleis uit de 20e dynastie (1200 v. Chr.)illusrreerr ons her
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intiem huiselijke amusementsleven van Koning Ramses-III, die met zijn hofdames afgebeeld staat,
bezig met het bordspel. Het parelmoeren speelbord, 50 jaar geleden opgegraven in Ur (woonplaats van
Abraham), afkomstig uit een koningsgraf, is een voornáám met kostbare edelstenen belegd kunstpro-
dukt van de Sumeriërs. Het wordt geschat op 5500 jaar.

Het Chaturanga-spel.

Waar komt dat schaken dan nu eigenlijk wél vandaan ? Waarschijnlijk uit de buurt van India. Vanaf
ongeveer de 7e eeuw na Chr. kennen we immers uit het Sanskriet het Indische Chaturanga-spel, dat de
verste en directe oorsprong is van ons Europese schaakspel. Het was een nabootsing van de Indische
wrjze van oorlogsvoering. Het Indische leger bestond uit vier delen. Het Sanskrit-woord 'Chatur' is
vier (denk ook aan het Franse 'quatre') en 'anga' is deel, dus Chaturanga.Deze vier delen waren:
strijdwagen, paarden, olifanten en voetknechten, aangevoerd door de koning en zijn groofvizier (de
minister). De' uitvinder' van dit Chaturanga-spel is onbekend. Vermoedelijk is een hindoe in de
omgeving van de Galgesvlakte of een boeddhistische monnik in het begin van de 7e eeuw op het idee
gekomen die Indische wijze van oorlogsvoering na te bootsen op een bord van 64 velden.
Zulkebordenbestondenzoalswehebben gezienreedsduizendenjarenvoorhetbeginvanonzejaar-
telling, doch zij hadden niets te maken met het huidige dam- of schaakspel. Ook kan men uit het
voorgaande opmaken dat het schaakspel in zijn
meest primitieve vorrn een oorlogsspel was.
Strategie is bij schaken dan ook zeer belangrijk.
Ter nadere verduidelijking vindt u hiernaast een
diagram met de opstelling van de speelstukken
zoals gebruikelijk bij het Indische Chaturangaspel,
de voorbode dus van ons schaakspel. Op de plaats
van de zwaÍte stukken staat de oorspronkelijke
benaming, de overeenkomstige Nederlandse
vertaling staat op de plaats van de witte stukken
aangegeven.

Grote getallen.

Genoemd spel moet in de 7e eeuw ook al in Perzië
bekend zijn geweest, maar het spelen daarvan werd
al tijdens de profeet Mohammed (ongeveer tot
630) verboden. Hoewel het spel in Perzië dus geen
gtote vlucht nam, zou het in dit land worden
overgenomen door de daar verblijvende of
reizende, eveneens mohammedaanse, Arabieren.
Deze gaven het een grote bekendheid. Aan het
eind van de 9e eeuw was het de schrijver Musudi die in zijn
Arabisch werk "De gouden weiden" uitvoerig schreef over
het uit Indië komende Chaturangaspel.
Onder Arabische invloed werden de borden ook van lichte en donkere velden voorzien. Tnals men in
de gehele Oosterse literatuur veel sprookjes, balladen en fabels aantreft, zo was het schaakspel ook
daarvoor een uitgebreide fantasiebron. Bij de Arabieren ging de fantasie tevens gepaard met een
wiskundige aanleg. Hun voorliefde voor fabelachtig gÍote getallen is een trek, die waarschijnlijk is
overgenomen uit de Indische literatuur. Een voorbeeld van zo'n Indisch gedicht ontlenen we aan de
dichter Anzari, die omstreeks het jaar 1000 leefde en ook als schaker bekend stond:

"Grote vorst, leef nog 1000 jaar in uw rijk,

1000 jaren in uw rijk,

ieder jaar 1000 maanden,

iedere maand 100 000 dagen,

iedere dag 1000 uren en

ieder uur 1000 zulke jaren."

Wie de behoefte heeft een en ander uit te rekenen zal tot de slotsom komen dat de dichter zijn koning
bijna het eeuwige leven toewenst.

Ratha Ashwa Hasty Mantri Raja Hasty Ashwa Ratha
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Uitvinder niet bekend.

De bekende Perzische dichter Firdusi schreef, eveneens omstreeks het jaar 1000, zijn beroemde
heldendicht 'Shanama' (Boek der Koningen) en spreekt daarin tweemaal over het schaakspel. Op hoogst
poëtische wtjze behandelt hij daarin de oud-Perzische tradities, gevonden in oude archieven. Daaruit
putte hij dat in het jaar 550 een Indische gezantop bezoek kwam bij de machtige Sassanidenvorst
Chosroes de Grote. Hij deelde hem mee dat de Indische koning schatplichtig aan Perz\ë zou worden als
Chosroes de regels van dat ingewikkelde spel zou vinden. De tweede legende van de dichter zegt dat het
schaakspel werd uitgevonden tot troost van een koningin, wier zoon in een twist gedood werd. Een
historische waarde mag men aan de informatie in het gedicht 'Shanama' echter niet toekennen.
Sprookjesfantasie, hoewel zeer interessante treft men ook aan in een Arabisch handschrift uit de
dertiende eeuw, waar gesproken wordt over de graankorrel en het schaakbord. Men vindt hier de naam
Sissa Ibn Dahir als uiwinder van het schaakspel, door hem uitgedacht voor koning Shiram, een koning
met een naam die nergens voorkomt!
Zo rs er over de uitvinder van het schaakspel eeuwenlang meer beweerd dan men verantwoorden kon.
Langen tijd wist men ook nog niet veel over de talloze va-rianten, nevenvarianten en kombinaties die later
uiwoerig werden geanalyseerd.

De fabel van de graankorrel en het schaakbord.

Nederlandse vertaling van het originele Arabische handschrift van het jaar 1250, uit de
Leidse universiteit, door een oriëntalist: De Arabier Ibn Chalikan (l2ll - 1282) schrijft:
"Sissa Ibn (zoon van) Dahir heeft het schaakspel uitgedacht voor koning Shiram." Hij
vervolgt: "Men zegtdattoen Sissa het spel had uitgevonden en beval de speelborden in de
tempel op te stellen en beschouwde het spel als het beste wat men leren kon, *ant het is een
inleiding tot de krijgskunst, een eer voor de godsdienst en voor de wereld en is het
'fundament' voor alle gerechtigheid.
Hij uine zijn dankbaarheid en vreugde over de gunst, waaÍmee de hemel zijn regering door
zulk een uitvinding begenadigde en sprak tot Sissa: "Vraag mij alles wat gij verlangt." "Dan
wens ik " antwoordde Sissa "dat één graankorrel op het eerste veld, twee op het tweede veld
en het aantal steeds verdubbeld zal worden tot het laatste veld bereikt is; hoe groot het
kwantum ook moge zijn, ik wil het bekomen." De koning wilde eerst aan deze 'geringe'
wens niet voldoen, doch toen zijn rentmeester een en ander berekend had en de koning
meedeelde, dat al hert graan van de hele wereld niet voldoende was om aan de wens te
voldoen, sprak de koning tot Sissa: "Uw scherpzinnigheid om zulk een wens uit te spreken
is nog bewonderenswaardiger, dan het talent van de uitvinding van het schaakspel."

Aan deze fabel mogen we niet voorbijgaan, zonder te wijzen dat zelfs de grootste Italiaanse
dichter Dante Alighieri ( 1265 - I32I ) in overtreffende rap op deze fabel gezinspeeld heeft.
ln zljn hoofdwerk, het epos
'La Divina commedia' brengt de dichter Beatrice, de beminde van zijn jeugd, in het paradijs,
omringd door legioenen engelen, en wel '1000 maal méér engelen dan het getal graankorrels
bij de verdubbeling van de velden van het schaakbord.'
In een voemoot bij het werk van Dante staat ergens vermeld, dat hij het schaakbord' een
stukje hemel op aarde neergedaald' zou hebben genoemd. Daaraan zou hij nog de spreuk
hebben toegevoegd:
"De overwinning eist voorzichtigheid." Er bestaat grote twijfel of Dante zich zou hebben
uitgelaten in de geest zoals deze voetnoot aangeeft.

Deze eerste aflevering van een serie geschriften getiteld "SCHAAK" vonden we in het archief van
het Max Eeuwe-centrum te Amsterdam. De samensteller en schrijver is de heer A.v. Beek, geboren
17 -2-'93 te Rotterdam. Als autodidact wijdde hij zich aan studie op velerlei gebied. Mede door zijn
beroep: 'salesman' in ruwe koffie, thee en tabak , verbleef hij veel in het buitenland. De
improductiviteit daar besteedde hij onder andere aan de studie der oudheidkunde. Het schaak en
damspel vormde daartoe het uitgangspunt.
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ATUURKOSMETI

Intensieve Lichaamsverzorging

De zinvolle
aanvul l ing op uw
persoonlr jk ver-
zorgrngsprogramma

Vraag vrijblijvend
advies bij uw BABOR-
depositaire:

EN LICHAAMSVERZORGING

vermoeid over qrote aÍistanden

I FGFf{rD

Een auto voorhet leven
AUTOBEDRIJF LEEN MOL BV

Slagveld 19, 3231 AN Briei le
Telefoon 01810 - 13005/13777

Àls u dcnkr, dar u tescn alles
hestand henr. srap dan ecns in de
Ëlonda [-egend voor een proefrir. Srart,
en voel de krachdee 2.5 liter \'6 24
kleps motor als u ioepel en geruisloos
riegrijdr. l lnaar her komÍbn, dat ook
bij hoge snelheden opdmaal is.
()nrspàn u in de slèervolle ambiance
van het harmonieuze inrerieur en
genlet van de sulte die er heerst.

l)e l,egend heeÍt slechts weinig
opties nodig, maar één daan'an
is cruise control. À4et een druk op

de knop schakelt u over
op 'cruise control', zodat u on-

CEFITINA
SWISS QUARTZ

LONGINES
HORLOGES

GAsiIÍ]

INSTITUUT VOOR HUID-

, ,NEFERTETE''
oorweg 2 - Oostvoorne 01 815-4529 (b.g.g. 3225

De groteverleiding.

Ikweetdathet

IkbenbiideABN.

Oostvoorne, De Ruy 2, tel. 01g15 - 2gTT

Rockanje, Dorpsplein 4, tel. 01g14 - 2O3g

Brielle, Voorstraat 9-11, tet. OlgíO - I6000

Brielfe, Reede 46, tel. Ol81O - 12611
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25 Jaar HHP-varia.

Door de redactie werd mij de simpele vraag gesteld. "Kan jij voor mij wat hoogtepunten van de
afgelopen 25 jaar op papier zetten, bestuurssamenstelling en dat soort zaken. Graag volgende week als
dat kan." ("Mrj" is Carel Giebel, "Jij" is Ruud Bosch).
Bij het doorspitten van mappen vol met notulen van bestuursvergaderingen en algemene
ledenvergaderingen, berichten van RSB en KNSB, 183 bulletins, handschriften en mededelingen, ben ik
er achter gekomen, dat dit geen eenvoudige opgave was. De hieronder verzamelde gegevens berusten op
een waar gebeurde geschiedenis, maar helemaal zeker is dit niet.

Een onderverdeling is gemaakt in de volgende punten:

-Bestuur
-Galerij der kampioenen
-Grote kampioenen
-Ledenbestand
-Clubgebouw
-Clubblad
-Hoogtepunten en andere punten
-Jaarlijkse evenementen

Bestuur

Door de diverse dubbelfuncties is het lastig om een precies beeld van de bestuurssamenstelling te
verkrijgen. Enkele jaartallen zijn helaas open gebleven door gebrek aan volledige informatie. Het eerste
bestuur is cursief gedrukt. Het huidige bestuur is te herkennen aan het woord "hederf ' bij het "ím
jaartal"

1965 - t979
1980 -  1981
1981 -  1984
1984 - heden
1965 - t978
1979 - 1983
1983 -  1985
1985 - heden
1965 - 1967
1967 - 1970
t970 - r973
1973 - 1977
1977 - heden
1965 - 1969
1969 - 1972
1972 - 1973
r9t3 - 1976
1976 - r98r
1981 -  1990
1990 - heden

H.J.Meesters
J.H.Knipscheer
G.v.d.Hurk
R.Bosch
H.J.Meesters
Bekkers
G.vd.Hurk
W.den Dekker
C.A.Giebel
H.Timmers
J.v.d.Koov
V/.v.Ommêren
H.v.d.Ree
J.H.Knipscheer
W.Sterk
K.Galenkamp

Secretaris

Penningmeester

Wrastryateiau

J.'t Manned e Voorzitter
A.Duynhouwer
R.Speyer
W.Sterk

De hoofdklasse is pas opgericht in 1978 (red.)

le Klasse 2e Klasse

I

I
I
I
I
I

I

I
i
I

I
I

I
J

le Klasse 2e Klasse
r96s I 1966
1966 I 1967
1967 / 1968
1968 / 1969
1969 I 1970
1970 I 1971

H.Timmers
F.Timmers
F.Timmers
F.Timmers
F.Timmers
J.v.d.Kooy

A.Duynhouwer
Hollander

J.v.d.Kooy

r97r / 1972
1972 / 1973
1973 I 1974
r974 I r975
r97s I r976
1976 I 1977

A.Langendoen
J.v.Halen
H.v.d.Ree
H.v.d.Ree
H.v.d.Ree
F.Timmers

A.Elsman
Leeuwenburg
W.v.Halen
H.Koster
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Verloop van het ledental gedurende 25 jaar
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Grote kampioenen

1977 - Wim Koster wordt R.S.B.-
kampioen.

1978 - Arie Langendoen voor de eer-
ste maal 2e vanNederland bij
het dovenschaak. Hij zal dit
later verbeteren met het Ne-
derlands Kampioenschap,
waardoor hij aan het wereld-
kampioenschap mag senjoren
deelnemen.

1985 - R.S.G.-team wordt Neder-
lands Kampioen (Jaco Koster,
Edwin en Lex Tol. Irene van
Gorp, Hermjan Barneveld en
Fred van de Berg) (allen (ex-)
HHP).

HHP gemiddelden over 25 jaren.

necreat r  esnel ens

asp r  ranten

Clubgebouw

1965 - 1972 "Dorpshuis" naast de brandweerkazerne (dinsdag)
1972 - 1976 "De Toren" (donderdag)
1976 - heden Dorpscentrum "De Man" (donderdag)

Clubblad

November 1965 - nummer 1 van "Contactblad"
Inmiddels zijn we met ons "Bulletin" bij nummer 183 aangeland.

J Un r Oren
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*l9l5 - Natuurlijk ook in dit jaar: de eerste 10-jaar speldjes, die werden uitgereikt aan: C.J.Arkenbour,
A.Duynhouwer, H.Meesters, J.v.Reek, J.'t Mannede, F.Timmers, H.Timmers en A.Langendoen. Alle
leden onwangen ook een vaande.
Voorzitter J.'t Mannetje ontvangt een "luxe" schaakbord met "luxe" stukken, als dank voor zijn 10 jaar
voorzitterschao.
T.g.v. het 10-jàrig bestaan wordt een simultaan gespeeld tegen de schaakmeesters Bouwmeester en
Withuis.
Uitdagingswedstrijden worden gespeeld in 't Gors, waarmee groot geld is te verdienen.

*I976 - De heer Galenkamp wordt gehuldigd als waardevolste lid, omdat hij f. 1000,= voor de
vereniging heeft kunnen bemachtigen (sponsors).

*1976 - Er wordt in de ALV verteld, dat er weinig animo is om te fuseren met s.v." Vierpaarden".
Toch is er eind 1982 weer sprake van eventuele fusie.

*19161I979 - Briefschaakwedstrijd tegen Forst (BRD) werd mer 8,5-7,5 verloren.

*1916 - Vanaf dit jaar zullen in de bekerwedstrijden opgelegde openingen gespeeld moeten worden.
Tevens worden de finesses van deze openingen vóór de wedstrijd aan de spelers uitgelegd. In 1978 was
het thema Scandinavisch (e2-e4 1. d7-d5Xtoen was ik helaas geen lid van het HHP).

* L977 - Tijdens de rondvraag (ALV) wordt door de heer J.van Halen gevraagd, of het twaalf en een half
jarig bestaan gevierd zal worden. Dit is niet het geval.

*I9ll11978 - De "Hoofdklasse" ontstaat uit de bovenste 8 van de toenmalige 1e klasse.

*19781I919 - Schaaktheorie voor senioren.

*I979 - Nieuwe statuten en inschrijving bij de Kamer van Koophandel i.v.m. het verenigingsrecht.

*I979 - Jan 't Mannetje (voorzitter en medeoprichter) neemt in oktober (voorlopig en naar later blijkt
definitief) afscheid van het HHP.

x 1981 - Brielle bestaat 650 jaar en dus een schaaktoernooi.

*1984 - Recreatieschaak wordt opgericht en verdwijnt2 jaar later weer.

*1984 - Jaco Koster vraagt in de ALV of er een rookverbod tot 21:00 uur kan worden ingesteld (dit is
nog steeds een teer punt).

* 1985 - In september is er een retinie met oud-leden i.v.m. 2O jarig bestaan van HHP(veel oud-leden
komen een pode schaken maar worden geen van allen weer lid).

*1986 - Aan de heer Duynhouwer wordt het ere-lidmaatschap uitgereikt.

*1987 - Dames-, Moeders- en Vriendinnen-schaaklessen door de heer Sterk (gelukkig blijven enkele
dames lid van het HHP).

'*1987 - Organisatie.van de finale van het Nederlands Scholenschaek Kampioenschap (basis en
voortgezet onderwij s).

* 1989 - De "geschillencommissie" wordt opgericht (en is tot nu toe niet opgetreden).

*1989 - De"zaalwacht" wordt opgericht (in de ALV van 1985 was hier al sprake van).

*1989 - De "Jubileumcommissie HHP 25 jaar" begint zijnwerkzaamheden.

*1990 - 15 september, HHP 25 jaar.

t9



Jaarlijkse evenementen.

-Massakamp met Spijkenisse vanaf l97l totin de tachtiger jaren.

-Open snelschaakkampioenschappen van de Z.H.-ellanden tot 1983.

-Schoolschaakkampioenschappen van de Z.H.-ellanden vanaf 1965 - heden.

-Bekerschaak ím 1988 (wegens overvol programma gestopt).

-Boutschaak vanaf 1984 - heden (open toernooi met voor elke deelnemer een kip).

-Jeugdtraining door een echte schaakmeester.

-BP-openlucht jeugdschaaktoernooi vanaf 1988 - heden.

-Schaken tijdens de Jacoba van Beierendag vanaf 1984 - heden.

-Schaken tijdens de Burchtfeesten vanaf 1984 - heden.

-Kampioenschap der Kampioenen vanaf 1988 - heden (eilandenkampioen).

Erelidmaatschap voor de heer A.Duijnhouwer.

Zoalsvermeldinderubriekhoogtepuntenvanartikel"25 jaar HHP-varia"isin 1986heterelidmaatschap
uitgereikt aan de heer Duijnhouwer, die toen in "de Plantage" verbleef ter revalidatie. Bij het
voorbereiden van dit schrijven verblijven de heer en mevrouw Duijnhouwer beiden in het verpleegtehuis
in Brielle en hopen binnenkort naar het bejaardencentrum "Leemgaarde" te kunnen verhuizen.
Ons erelid werd 3 Juni 1912 geboren in Rotterdam. Reeds tijdens de lagere school-periode was hij een
enthousiast voetballer voor zijn club Feyenoord en speelde er in het eerste team toen hij 18 jaar was. In
1933 werd hij gekozen in het nationale voetbalteam en beleefde in de Holland - België wedstrijd in
Amsterdam een2-I nederlaag van dat team. De spelers kent hij nog bij name te weten: doelman v.d.
Meulen en de veldspelers Weber, Pelikaan, van Run, Andriessen, Breitner , van Nelle, Adam, van der
Burg, Wels en"onze Toon".
Tijdens de oorlog is hij langere tijd "ondergedoken geweest" op aanraden van zijn werkgever dhr. van
Sonneveld bij de Ford garage aan het Marconiplein.
Na een opleiding als voetbaltrainer kwam hij in l95l in dienst bij de voetbal-vereniging "Zwartemeer" te
Klazinaveen in Drente. In 1961 ging hij naar Oostvoorne om de nieuw te vormen camping "Het
kruiningergors" te beheren en de Oostvoornse voetbal-vereniging te trainen. Op 67 jarige leeftijd ging
Toon in l9l9 metpensioen.
Lid van Het houten paard was hij vanaf de oprichting en nam in 1969 deel aan het bestuur in de
functie van commissaris van het materiaal. Ook was hij degene die de eerste aanzet gaf voor de
bloeiende jeugdafdeling middels kontakten met de Oostvoomse scholen. Hij fungeerde als voorzitter van
de vereniging van 1980-198 1.
Een leven vol sport en sportbegeleiding, een erelidmaatschap waard!

HEMEL EN HEL

Willoze stukken, waarmee Hij 't schaakspel speelt
op 's werelds bord, almachtig enverveeld.
Hij doet een zet, geeft schaak, Hij slaat tenslotte
en gooit ons in een doos, in wit en zwart gedeeld.
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Zomerschaak programma 1 990

Op zaterdag 9 juni a.s. is het weer zo veÍ, dan houdt schaakvereniging Het Houten Paard tijdens de
Jacoba van Beierendag te Oostvoorne, voor de derde keer het openlucht schaaktoernooi voor dejeugd.

3e Raffinaderij openlucht schaaktoumooi voor de jeugd.

Netherlands Refining Company
sponsort wederom het openlucht
j eugdschaaktoernooi van "Het
Houten Paard."
Eind vorig jaar is het
samenwerkin gsverband tu s sen de
Rotterdamse raffinaderijen BP en
Texaco van start gegaan. Een
nieuwe bedrij fsnaam i s tegelijkertijd
geihroduceerd:
"Netherlands Refining Company"

De beide productie- lokaties in
zowel Europoort als in Pernis
zullen geleidelijk het gezicht van de
nieuwe onderneming gaan
uitdragen.
De naam BP was al vertrouwd voor
Het Houten Paard. Tweemaal
eerder trad de BP raffinaderij op als
hoofdsponsor van het openlucht
schaaktoernooi in Oo stvoorne.
Dat door de naamswijziging van de
BP voor onze vereniging niets is
veranderd, bewijst wel de prettige
onderlinge samenwerkings-
verhoudingen.

Dit toernooi heeft ondanks het feit
dat het nog maaÍ voor de derde keer
wordt gehouden, al een enorrne
bekendheid gekregen. Vorig jaar
kwamen deelnemers uit wel 16
verschillende plaatsen graag naar
Oostvoorne om in een, door
eryaren wedstrijdleiders goed
georganiseerde wedstrrjd uit te gaan
maken wie er met de prijzen naar

Rekent u
even mee

Netherlands Refining Company
Postbus 1033 3180 AA Rozenbura Nedeíand

huis mocht gaan.
Dat er in een openlucht toernooi wel het een en ander aan organisatie komt kijken behoeft geen betoog.
Altijd zijner wel toeschouwers, die in het heetst van de strijd goed bedoelde aanwijzingen geven hoe een
partij gewonnen kan worden. De kinderenzijn gelukkig ervaren genoeg om zo'n toeschouwer er op te
wijzen dat het toch om serieuze wedstrijden gaat. Ook de wedstrijdleider zieter natuurlijk op toe dat
e.e.a. op een prettige, sportieve wljze verloopt.
Er wordt gespeeld volgens het Zwitserse systeem met een speeltempo van25 min. per persoon. De
uitslagen tellen mee voor het Grandprix Toemooi.
Ingeschreven kan worden in 5 categorieën, te weten:

A - categorie geboren na37-I2- 1969
B - categorie geboren na31-12- 1913
C - categorie geboren na3l-72- l9l5
D - categorie geboren na3l-I}- l9l7
E - categorie geboren na3l-12- l9l9
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De prijzenpot in de vorÍn van boekenbonnen wordt beschikbaar gesteld door :
"Netherlands Refining Company. "

1e prijs
2e prijs
3e prijs

A - cat.

100,=
50,=
)5-

B - cat.

50,=
?5-

20,=

C - cat.

35,=
)5-
15,=

D - cat.

t<-

20,=
10,=

De allerjongste spelerdes ( tot 10 jaar ) worden ook dit jaar weer door postzegelhandel Barneveld uit
Brielle verwend. Want elke schaker in deze categorie E gaat aan het einde van de dag met een prijs
naar huis. De kampioen van deze groep gaat met de "Postzegelhandel Barneveld-beker" naar huis!

Voor inschrijving en informatie: Dick Kegge. Tel. 01810 - 16670.

P o s tz e g e lhandel B arnev e Id.

Brígantijn 132
Brielle
Tel.01810 - 13748

I nkoop, verkoop, tilcatie
FD.C.'S
S upp leme nte n ( aanvulling sblade n )

Wij verzorgen al uw nieuwtjes

eventueel gratis bezorgen aan huis.

Het Kampioenschap der Kampioenen.

Dit jaarlijks hoogtepunt van de HHP-wedstrijden wordt gehouden op 18 augusrus a.s.
Deze wedstrijd tussen de allerbeste schakers van onze regio is in zijn soort, zijn opzet, de sterkte van
99 spelers, de eerlijkheid van wedstrijdvorm niet te overtreffen door welke andere wedstrijd dan ook.
Nadat de spelers een heel jaar op de eigen club hebben moeten bewijzen dat zij de sterksté van hun
club zijn, komen zíj naar Oostvoorne om tegen de kampioenen van de clubs uit Stellendam, Roz-
enburg, Hellevoetsluis, Spijkenisse en Oostvoorne zelf, uit te gaan maken wie er dit jaar aanspraak
mag maken op de titel: "Kampioen der Kampioenen."
Alleen de nummers I en 2 van de clubs uit bovengenoemde plaatsen mogen in Oostvoorne aan de
eindstrijd_deel nem€n, zodat men er van-verzekerd kan zijn dat de wedstrijden van een zeer hoog
niveau zullen zijn. De kampioen van 1988 en 1989, 'Wim Koster, zal er weer alles aan doen omTich te
plaatsen yo91de eindstrijd, zodat hij de verdediging van zijn titel zelf kan bewerkstelligen.
Dat hij hierbij de nodige tegenwerking van de andere kandidaten zal krijgen is iets dat u zelf ook kunt
bekijken.
Iedereen is n.l. welkom in de "Koffieshop de Oude Bakkerij" in drogisterij "de Man", om zelf de
titanen-strijd tussen alle kampioenen van onze eilanden te komen volgen.

Heus wij spreken uit ervaring als we zeggen dat een bezoek aan deze geweldige schaakwedstrijden
meer dan de moeite waard is.
De wedstrijden worden door de zeer ervaren arbiter Joop Knipscheer ingedeeld volgens het Zwitserse
svsteem.
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De sfeer tijdens de wedstrijden is er een van grote sportiviteit. Daar alle schakers elkaar natuurlijk al
eerder zijn tegengekomen, tweten zij hoe moeilijk het zal worden om te winnen.
Toch zal er op het scherpst van de snede worden gestreden waarbij de collegialiteit, de sportiviteit en
de gezelligheid de boventoon zal voeren.
Dus of u nu wel of niet iets te doen heeft, "U mag de kans om alle grote schakers van het Voornse-
land, die dit jaar tegen elkaar gaan strijden, niet missen !!!!! !!!"

De 1e zetzal om 10.30 uur worden gedaan door de man die dit toernooi ook dit jaaÍ weer
mogelijk heeft gemaakt, te weten: Henk Swank.

Tevens bedanken wij Formido-Oostvoorne weer hartelijk voor het ter beschikking stellen van
de wedstrijd-tafels.

TOT ZIENS DUS OP ZATERDAG

voor evt. nadere inlichtingen:
Dick Kegge. Tel. 01810-16670

18 AUGUSTUS a.s. IN

Koffieshop de Oude Bakkerlj"

r

r

r

Stat ionsweg 6.  8,  Oostvoorne

Schaken tijdens de Burchtfeesten.

Op zaterdag 25 augustus a.s. organiseert de schaakvereniging "Het Houten Paard" tijdens de
Burchtfeesten te Oostvoorne een aantal schaakwedstrijden.
Diverse prijzen zijn er te winnen en deelname is zoals altijd gratis.

Het programma voor deze dag zíet er als volgt uit:

1 1.00 uur. Aanvang afvalwedstrijd.
Maximaal 28 deelnemers. De bedenktijd is 15 min. per persoon.

le prijs - een 3 gangen diner voor 2 personen.
( beschikbaar eesteld door snackbar( gesteld door snackbar 't Cenffum te Oostvoorne)

2e prijs - een boekenbon ter waarde van f 50,=
3e prijs - een boekenbon ter waarde van f 25,=
4e prijs - een boekenbon ter waarde van f 15,=

1 4. 30 uur. Snel schaakwedstrijd.
Leden van HHP spelen tegen uitdagers uit het publiek.
Bedenktijd 5 min. per persoon.
Ook hierbij zijn mooie prijzen te winnen.

Aan de kraam is er de hele dag de mogelijkheid om tegen leden van HHP te schaken. Voor iedere
winnaar of remise-speler is er een prijsje beschikbaar !!

Volgens de kok van snackbar 't Centrumzal het diner dat gewonnen wordt door de winnaar van de
afvalwedstrijd, uit een drie gangen menu bestaan wat in een 5 sterren restaurant beslist niet zou mis-
staan op de menu-kaart.

Wilt u zich nu alvast opgeven voor de afvalwedstrijd (wie het eerst komt .....) of misschien wat nadere
informatie over onze schaakvereniging, die elke donderdag clubavond heeft in dorpscentrum "de Man"
(we starten de le donderdag in september) neem dan even contact op met
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De zaterdagen 8 en 15 september - 2 feestdagen voor de HHP-schaakjeugd.

Llens" zijn, denken we 2 zaterdagen nodig te hebben.
15 september voor de oudere jeugd.In bijzondere
:en.
pgeven bij de jeugdleiding, zodatwe weten wie er
ot.
arom verzamelen wij op beide dagen om 9.00 uur
se autostrand bij km.-paalT.Zwervend langs het
e uitspanning 't Golfie in de Rockanjese-duinen.
rt ons een lekkere kop soep met een broodje.
ogen om 12.00 uur deze feestdag in " het Golfie"

beginnen.

Doorgeefschaken.....
Als we er allernaal zijn krijgen we wat te drinken en gaan we doorgeefschaken. Je mag zelf uitmaken met
wie je samen wilt spélen.Vérzin een leuke naam voor je team-dan stellen *ij t99I de leukste naam een
prijJje beschikbaar. Dan wordt het dus werken geblazen aan het schaakbord. Wij zijn per slot van
rekening schakers...... Of niet soms ?
Voor dJwinnaars zljner leuke prijzen en iedere deelnemer ktijgt een kleine herinneringsmedaille omdat
ons Houten Paard z'n25e verjaardag viert.

het minigolf al eens eerder heeft gespeelá, mag met
lt aanwijzingen en komt dan wat later aan de beurt.
;. Wie netjes z'n golfkaartje, ingevuld en wel door de
annekoek. De beste vijf mini-golfers krijgen een
s even wachten tot de andere uitgespeeld zijn.
:stdag te beëindigen.

Vervoer
Wb rekenen er op dat jullie zelf het vervoer naar het strand of naar de uitspanning 't Golfie in Rockanje
kunt regelen meije ouders . Als dat erg moeilijk is moet je dat uiterlijk 3 september laten weten bij
meneef Knipscheer, dan kan die misschien nog wat regelen voor je.
Dat geldt natuurlijk ook voor de thuisreis.
Oh já, dan is er nog één ding ..... iedereen die jeugdlid van de schaakclub is mag meedoen, maar je
moet wel minstens voor 5 maanden contributie betaald hebben.

Donderdag 13 september - 25 jaar - Jubileumreceptie

Op deze tweede donderdag in september is er vanwege de te houden Jubileumreceptie geen jeugdschaak
om 18.30 uur.
Om 19.00 uur zal bestuur en feestcommissie de zaal van het dorps-centrum " de Man ",
Burg. Lerteweg 30 te Ooswoorne, gereedmaken voor de receptie van 20.00 - 22.00 uur.

Uitnodigingenzljnuitgegaan naar Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westvoorne, de
ambtenaren van de bureau Welzijn van Westvoorne en Brielle, het bestuur van de Rotterdamse
Schaakbond en de besturen van de naburige schaakverenigingen Spijkenisse, Pionier-Hellevoetsluis,
Stellendam, de Penning te Rozenburg.
Ook onze adverteerders en sponsors en" last but not least" onze leden en oud leden zijn van harte
welkom.
Onder het genot van een kop koffie, een hapje en een drankje, wellicht een toespraak, hopen wij er een
genoeglijke avond van te maken.
Wellichreen war ongebruikelijke mededeling - maar schakers zijn vaak nogal verstokt - de materiaalkast
zaltotminimaal 22.00 uur gesloten blijven.
Afhankelijk van het verloop van de avond zal er nadien nog gelegenheid tot schaken worden gegeven.
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Naar veler ujtgesproken wens hebben we_omgezien naar een gerenommeerde simultaanspeler. Dit was
niet eenvoud.igvanwege hetdruk bezette levei van de internaïionale schaakmeesters. Wij priiren óns
dugo1! gelukkig.d: internationale schaakmeester en revens KNSB-coach, die onre geuoideráe
schaakjeugd in vijfjaar zoveel schaakkennis heeft aangereikt, bereid re vinden deze íimultaanwedstrijd
tegen ons te spelen.
Het treffen begint om 14.00tur en.zal plaats vinden in het restaurant van het Badhotel in Rockanje en is
voor i^edereen toegankelijk. De zaal woldt geopend om 13.15 en en de plaatsen moeren ingenoÀËiiriSn
om 13.55.
In een ronde met 40 spelers maximaal, verwachten we dat evenement tot plm. 17.00 kan duren.
Gegadigden_voor dit schaakgebeuren zullen merendeels worden uitgenodigd door het bestuur. Eventueel
overblijvende plaatsen zalonzeongeëvenaarde wedstrijdleider aan ilefneUÉrs onderde bezoekers
uitdelen.
Consumpties zijn aan de bar verkrijgbaar voor eigen rekening.

Wij wensen alle geïnteresseerden in deze simultaan veel genoegen met hun eventuele bezoek.

Zaterdag 22 september - 25 jaar - jubileum-diner.

Ter afsluiting yal het september feestprograrnma verwachten we onze senior- en juniorleden met hun
PSrtneT en enkele.genodigdgn vanaf 19.00 uur in het restaurant van het BadhoteÍRockanje.
U wordt verzocht bij binnenkomst de klaarliggende presentielijst te rekenen.

Na wederzijdse kennismaking met echtgenotes / partners wordt u een aperatiefje aangeboden.
Waama een uitgebreid koud buffet metéxquise gèrechten alle eer kan worden áang"íaan.
uiteraard zal een glas goede wijn of anderé tafeldrank niet ontbreken.

In.de l-oop van de avond worden o.a. de leden die reeds 25 jaar lid zijn naar voren gehaald en even in het
middelpunt van de belangstelling geplaatst.
Aanwezigen die tret woord willen vóereT:.gf op een andere wijze een eigen bijdrage aan het welslagen
van de avond willen leveren, zijn natuurlijk van harte welkom.

Vertrouwend dat deze avond een waardige afsluiting van de eerste 25 jaarHHP zal kunnen worden,
verzoeken we alle leden toch vooral aanwezig te zijnl

de Jubileumcommissie.
SIMULTAAN

De schaakclub krijgt een meester op bezoek,
tegen hem spelen is eenvorm van luister.
Eenzaam bevecht hij 't viervoudig gefluister,
tochvalt voor sommigen al snel hà doek.

Jouw stand biedt kans, althans volgens lrct boek.
Bedachtzaam volgt zijn zet: 't idee bliiyt duister
tot 't paard,, gepend, ontworsteld aan ziin kluister
door 'n wendíng plots je terugdrffi in de hoek.

De strijd duurt lang, de schaakmeester wordt moe:
werktuiglijk staat hij telkens stil bij de borden
verlaten, doch nog niet in aanvangsorde.

"Remíse?" ,vraag jeferm. En hij stemt toe.
Jij waant je grootmeester, dat isie horen;
hij denkt: "Tachtíg procent, geen slechte score,, .

A.J.S. Majoor
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" HET HOUTEN PAARD" - activiteiten in het schaakseizoen 1990 / 1991

- Donderdag 30 augustus begint het26e schaakseizoen na een voltooid zomerschaakprogramma.
's ,\r,onds om 19.30 gaat ons clubhuis in dorps-centrum " de Man " aan de Burg.Letteweg 30 te
Oostvoorne weer open.
Omdat de vacanties dan goeddeels voorbij zijn, hopen wij alle leden weer te begroeten en voorzitter
\\'out Sterk nieuwe leden te kunnen voorstellen.
\aast nadere mededelingen over de te houden jubileum-activiteiten in september geldt als belangrijk
rrnderwe{p het bekendmaken van de indeling voor de interne wedstrijden. Deze indeling wordt zolaat
r astgesteld i.v.m. de behaalde schaakresultaten van de in juni eindigende competitie 89/90 en eventuele
nrutaties sindsdien in het ledenbestand.
Gegevens betreffende de RSB wedstrijden zijn dan nog niet beschikbaar en worden indelingen over die
rr edstrijden nog niet vastgesteld.

- Donderda g 13 of 2O december, de datum is nog niet precies bekend, wordt het traditionele
kerstschaaktournooi gehouden. Dit open-schaakgebeuren trekt altijd veel belangstelling en we hopen ook
Jit jaar weer op een prettig verloop van de avond.

- Over de jeugdschaakactiviteiten vertelt de jeugdleiding elders in dit blad het nodige nieuws.

' \aast deze, ons verrouwde activiteiten gaat Het Houten Paard dit jaar van start met zgn. "schaak-
--.rr erdag"
Tegenwoordig is er meer gelegenheid voor het beoefenen van sport overdag dan in het verleden. Dat
_:eldt eveneens voor beoefenaars van de denksporten.
V anuit onze vereniging maar ook door enige oud-leden is gevraagd of HHP zich overdag kan inzetten
r oor de beoefening van het schaakspel. Niet alleen voor VUT-ters en gepensioneerden maar ook voor
:rersonen die merendeels 's avonds of 's nachts werken, moet deze mogelijkheid een welkome zijn.
In ieder geval hebben we voor deze schaaksport een onderkomen gezocht en gevonden in de bibliotheek
r'.rn de Leemgaarde, Patrijzenlaan 6 te Oostvoorne.
Gegadigden onder onze leden, maar ook andere schaaklieftrebbers in de regio zijn welkom en kunnen
zich opgeven bi j  heer A.W.Boller, tel.  01815-2978.

' Enige jaren geleden heeft Het Houten Paard de gelegenheid tot basis-schaak-onderricht voor ouderen
,-.'pengesteld via het instituut van de Volks Universiteit. Een zestal moeders van onze schaakjeugd hebben
,:rar toen op gereageerd en het nodige van opgestoken. Ook dit jaar heeft de heer W.Sterk zich weer
^ereid verklaart om schaak-onderwijs te geven aan ieder die zich in deze "wetenschappen" wil gaan
r erdiepen. Zij kunnen zich daarvoor met hem in verbinding stellen via tel. 01815-4388 of natuurlijk op
:ie clubavond.

BOM

Mijnbuurman schaakt. De manis niet goedwiis.
Hij schuift met houtjes op een zwart-wit bord.
En, schoon zijnvrouw er zeer mistroostig onder wordt,
EIke vrijdag om half acht is het priis.

Danfietst hij naar de club, door weer en wind.
Daar zitten zestig rnnn een avond lang te zwijgen.
Ze piekeren tot ze migraine krijgen
En wie het langste wakker blffi, díe wint.

Zijn gouden bruiloft gaf een hoop kabaal.
Zijn vrouw verheugde zich op een lang weekend Londen.
Maar hij zei: "Mens, doe niet zo abnormaal.

'k Moet vrijdags schaken. Ja, 't is reuze zonde! "
Zijnvrouw heeft toen door 't raamvan't clublokaal
Een bom gegooíd. Er waren zestig doden en gewonden.
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ALBERT HEIJN OOSTVOORNE
ook voor niet-Oostvoornenaren

FELICITEERT

HET HOUTEN PAARD
met ziin 2$-iarig bestaan

Mensen maken de winkel
STATIONSWEG 16 - 3233 CT OOSTVOORNE - TEL. 01815 - 2463

PAST IN ELK BED

DE GAST \ryONINGINRICHTING BV

TURFKADE 2-3 3231 AR BRIELLE TELEFOON 01810-12158
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Vijfentwintig jaar jeu gd.

Onze eigen HHP - redakteur vroeg mij iets op papier te zetten over vijfentwintig jaar HHP-jeugdschaak.
Nu heb ik niet zoveel zin om het archief door te spitten en bovendien kan je toch niet volledig zijn, als
dat archief het al is. Laat ik maar opschrijven wat er in me op komt borrelen.
Over die eerste jaren kan ik mij niets herinneren, dat kan ook niet anders als je in de buurt van 1975 pas
met jeugdschaak bij HHP bent begonnen. Een uurtje in de week koste mij dat toen. Er is toch wel het
één en ander veranderd in de tussentijd. Wel heb ik over de eerste jaren wat gehoord van onze voorzitter
uit die periode, J. 't Mannetje. Op de clubavond was er geen jeugd, of het moet die ene zijn, Ruud
Bosch de secretaris van vandaag. Er was wel ieder jaar een jeugdtoernooi, als ik het goed heb in
Hellevoetsluis, waar zo'n2ffi deelnemers werden geregistreerd. Dit toernooi, het Kampioenschap van
de Z.H.Eilanden, bestaat nog steeds. Alleen 200 deelnemers hebben we niet meer, al záten we er de
laatste keer wel erg dichtbij. Iets later leverde de familie Koster wat talent af bij HHP . Zn kan ik mij nog
herinneren dat Wim Koster Snelschaakkampioen van de RSB is geweest. J. 't Mannetje had hem
gebracht. Hij was het ook die de lijnen heeft uitgezet voor een actiever jeugdbeleid.

Schaakles op school.

Mijnheer Duynhouwer had overdag wat tijd over en 't Mannetje wist daar wel iets op. Schaakles op
school. Zokwam Mijnheer Duynhouwer op de CNS terecht. Er kwam een tweede middagje bij. Andere
scholen hoorden ervan. Gevolg: kom je bij ons ook schaakles geven? Ja de week was vol en
Duynhouwer had geen minuutje meer over. Nu we het toch over Duynhouwer hebben, ik verdenk hem
eryan mij als kandidaat bestuurslid te hebben voorgedragen. Samen met 't Mannetje kwamen zij met de
vraag mij kandidaat te stellen. Na enig aandringen stemde ik aarzelend toe.
In al die jaren, zo'n stuk of veertien, heb ik er nog geen moment spijt van gehad, of het moethoogstens
die ene vrijdagavond zijn geweest. Ze wilden niet nainen, niet schaken, maakten herrie en lieten je
kletsen. Naar huis wilden ze, ondanks hevig aandringen, niet. Buiten spelen des te liever en bezigden
grove taal.Zaterdag werden mij spontaan volop excuses aangeboden. Eén aanvaring in al die jaren moet
kunnen, dus vooruit maar weeÍ. 't Mannede wilde nog meer jeugd en smeedde een slim plan. De heer
Hartkamp, onderwijzer op de Bah0rim, betekende een zaal. Of ik even helpen wilde. Dat wilde ik wel en
een jaarde later stond ik er alleen voor. De jeugd stroomde toe tot het record van 127 jeugdleden.

Als de gezondheid van de lieer Duynhouwer het onmogelijk maakt de lessen op school voort te zetten,
moeten we de schaaklessen veÍzetten naar de clubavond. In die periode neem ik ook de functie van
jeugdleider van de heer Duynhou,wer over, nu borrelen de herinneringen uiteraard wat krachtiger naar
boven. Op het sportieve vlak een flink aantal mooie prestaties, zowel binnen de RSB als in de KNSB.
Het zou saai zou zijn ze hier allemaal op te noemen, maar het Kampioenschap van Nederland voor
schoolteams en de tweede plaats van ons B-team in de Vaderlandse kompetitie mogen niet onvermeld
blijven.

Leuke verhalen ?

Leuke verhalen ? Ja, die herinner ik mij ook nog wel. Meestal houden die verband met het openbaar
vervoer, want er zljnzoveel kinderen die op weg naar een schaaktoernooi voor de eerste maal in bus of
metro komen. Zo herinner ik mij iemand die bij het binnen rijden van Spijkenisse, die weg op palen
maar erg vreemd vond. De verbazing werd nog groter toen ook bleek dat daar een tram reed. In de
metro zatzijn neus dan ook tegen het raam gedrukt om maar niets te missen. Ook heb ik wel eens twee
neuzen tegen het raampje in de bus gezien.In opperste verbazing konstateerden de hoofdjes achter die
neuzen dat de bus het fietspad (busbaan) opging en vervolgens door rood reed!
Als we in team verband spelen hoor ik menig keer "ook toevallig dat ik steeds naast jou zit". Die moeten
dus nog leren datje ook in team verband kan schaken.
Dit jubileumjaar is trouwens een vreemd jaar. In het persoonlijk jeugdkampioenschap van de RSB
hebben we sterke troeven in huis. In de voorronde komt al de tegenvaller dat één van die troeven, Daniël
Kars, de finale niet haalt. In de RSB-finales haalt HHP maar liefst 5 tweede plaatsen! Alleen de eerste
plaats geeft recht op deelname aan het Nederlands Kampioenschap. Met zoveel spelers er vlak naast mag
je dit een telewstelling noemen. Enkele weken voor de paasvakantie waren Wietske Hoogerwerf en
Wijnand den Dekker dan ook aangenaam Verrast door een uitnodiging zich in de vakantie met de
sterksten van Nederland te komen meten. Het jeugdclubkampioenschap brengt één eerste plaats, maar
wel net in de E-kategorie, welke geen KNSB kompetitie kent.
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Heel goede klasseringen in alle categorieën, maar goud ontbreekt.Als we ons dan ook bedenken dat de
drie senioren-teams zijn gedegradeerd, mogen we van een merkwaardig jubileumjaar spreken.
Nu we het over het Jeugdclubkampioenschap (JCK) hebben, insiders verbinden daar direct een naam
aan: D.Klapwijk, met zijn hagelwitte haar, zijn harde stem en een warmbloedig hart voor vooral de
jongste schakers.
Op de laatste JCK dag heb ik hem uitgenodigd, mijn dochter Poulien zaghaar kans schoon een uurtje
met hem te babbelen. Van dat gesprek kwam ook nog één en ander op papier en daar kan ik nu dankbaar
gebruik van maken. Waarom in dit verslag ? Omdat de visie van Klapwijk van toen ook de HFIP-visie
van nu is.Klapwijk kwam en konstateerde dat de JCK een kleinzielig tournooitje was. Hij werd
examencoordinator, één die zoveel mogelijk zelf de examens af nam. Legde zo kontakten met de
jeugdleiders van schaakverenigingen en porde ze op in grote getale naar de JCK te komen. 'Jullie - en
daar bedoelde hij spelers, ouders en jeugdleiders mee - denken dat toernooien alleen voor heel goede
jeugdschakers zijn. Iedereen moet kunnen schaken. Het is een misvatting dat alleen de ( bijna)
kampioenen plezier aan een tournooi beleven.' Klapwijk trof het, want FIFIP kwam er aan. Ieder jaar
met meer teams. De jongste kinderen in een volkswagenbusje, de oudste met de metro. Het
volkswagenbusje is inmiddels een bus van Vermaat geworden. De laatste keer was die bijna nog te klein!
De visie van Klapwijk en het voorbeeld van HHP begint gemeen goed te worden.
De JCK is er voor iedere schaker. Tournooizaal de Paradijssel met speeltuin plus heel veel blubber is niet
meer, Klapwijk organiseert geen JCK meer. De nieuwe speelzaal is 'de Stoep' in Spijkenisse, maar zijn
geest waart er al rond. Over enkele maanden is weer zo ver. Ons en Klapwijks motto " heel HHP naar de
JCK." Daar hebben we wel begeleiders voor nodig. Wilt u het eens meemaken een dagje kinderen op
hun juiste zetel zeïten en meeleven met die vele boeiende partijen? Meld u dan aan voor een dagje JCK.
Op het organisatorische vlak is het Nederlands Kampioenschap Schoolschaak het hoogte punt. En wat
zou het mooi geweest zijn als het oersterke team van de Bahffrim met deze thuiswedstrijd in plaats van
zllver het goud had gegrepen.
In vijfentwintig jaar jeugdbeleid is erook wel het een en ander verandert. Aanvankelijk zaten we met
onze schaaklessen alleen op scholen en gingen we nauwelijks naar toernooien. Wel werden de drie
KNSB-examens, pionnen-, toren- en koningsdiploma afgenomen. Nu zijn er vijf diploma's te behalen,
gebaseerd op de veel betere methode Brunia / v.Wijgerden. We gaan naar heel veel toernooien en geven
zowel les op scholen als op de clubavond. Om het de leerlingen van het voortgezet onderwijs makkelijk
te maken is er zelfs op vrijdagavond schaken. Met professionele trainers van naam is de training
verbeterd en hebben we zelf heel veel opgestoken om onze eigen schaaklessen op een hoger peil te
krijgen.

Over je schouder terugkijken in de tijd is wel eens aardig, toch kijk ik liever vooruit naaÍ wat komen
moet. De toekomst ziet er zonnig uit, veel jeugdleden, met iedere avond wel ergens jeugdschaak. Er is
veel enthousiasme voor het spelen van toernooien, met op Voorne een wel heel interessante Grand Prix-
cyclus. Om goed teleren schaken en welk kind is niet ambitieus, is het zaak veel te spelen en geregeld
serieus te trainen. Naast onze eigen training hadden we bij HHP twee toptrainers vool een gesélecieerd
groepje jong talent. Helaas gaat dit veranderen. De heer C.v.Wijgerden is komend seizoen niet meer
beschikbaar. Het ziet er gelukkig wel naar uit dat de heer R.Brunia volgend seizoen doorgaat. Samen
met de RSB selectie raining is voor het overgrote deel van onze jonge iopspelers een goeáe naining
gewaarborg_d. On',e eigen HHP instructeurs gaan met groot enthousiasmè én inzet aan de slag om hèt
hele leger Houten Veulens tot Houten Paarden te laten opgroeien.

J.H.Knipscheer.

OP I{ET DOOSJE MET STUKKEN

Nooit heeft die boom gedacht dat splinters van zijn hout
dienen zouden tot verblijf en rust van de figuren
die de mens door d' eeuwen heen verblijdden ín somb're uren
àls die mens ze leven geeft. 't Blíjft anders hout in hout.

Leo van Kuijk
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AL BIJNA 30 JAAR UI 'J PERSOONLIJK ADVISEUF VOOR AL I-J!V
ONROEREND GOED ZAKEN SN VERl-EKERINGEN

voorweg 2,
3233 SK oostvoorne
leleÍoon 01815-4000

colenbranderstÍaat 1 7.
3221 BD hel levoetsluis,
te leíoon 01883-14000

ZONDEROTUIWEGEN
Heto staat sterk in de Rijnmond; Heto klanten zijn trouwe klanten.

is alt i jd paraat en direct inzetbaar. Wie de overstap maakt, leert de
Eénmalig, dagelr jks, wekeli jksof mensen van Hetowaarderen.

anderszinsL He[o i6 het overw'egen Hun consequent st ipte aanpak, hun
waard voor iedereen die verantwoor- permanente motivering en brede

deli jkheid draagt voor een va k kenn is l igt daaraan ten
sc hoon maa konderhouds.budget grondslag

Heel de regio kon op ons rekenen

Voor al Uw
bloemwrrk
is ha
juiste adrer

n6btu,/,rris -R'o*Aat,

Stationsureg 17 Ocwoorne
Tel. 0181$3Gr4t
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VERHUUR VAN
PROFESSIONEEL GEREEDSCHAP

VOOR
AL UW

CEEDEES
POPULAIR EN

KIÁSSIEK

DE BETERE
BOUWMARKT

Uw Pico Print Íotodealer

Sig.Mag. ' t  Hoekje
Kerkplein 2 -  Oostvoorne

J. OOSTERMAN
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Op het laatst gehouden jeugdkampioenschap van de Zuid-Hollandse Eilanden in "de Man" te
Ooswoorne, waren de twee wedstrijdleiders van de E-kategorie, dit zijn kinderen van 6 tot en met 10
jaar, druk doende de volgende ronde in te delen, toen Patrick verscheen.
"Meester... . . . .??"
"Een ogenblik Patrick, wij zijn druk bezig,"was het antwoord van mijn buurman.
"Ja maar meester, ik heb zo'n dorst. Ik wil graag een sinas kopen, maar ik heb geen centjes."
"Is je moeder er niet ? Dan kan je aan haar centjes wagen."
"Nee mijn moeder is er nog niet."
"Dat is jammer Patrick, ik kan je niet helpen, ik heb ook geen centjes."
Patrick bedremmeld af. Mijn buurman, een kindervriend, kennelijk vertedert door de vragende ogen
van het vende riep hem terug:
"Hé, psst Patrick. Kom eens hier. Hier heb je een rijksdaalder en als nu straks je moeder komt, vraag je
haar om een rijksdaalder en die geef je dan aan mij terug. Afgesproken?"
"Ja, meesteÍ." zei hij met glinster-ogen.
Een uur later zagen we Patrick bij de prijsuitreiking vergenoegd aan een flesje lurkend meteen zakje
chips in zijn knuist voorbij scharrelen.
"ZegPatick," schoten wij hem aan "heb je het geld al terug?"
"Nee meester."
"Is je moeder er nog niet?" woeg onze kinderwiend bezorgd.
"Nee meester,....alleen maar m'n vader !"
Mijn partner voor die middag heeft z'n riks niet meer terug gezien.

V/.Sterk.

Zeer korte schaakpartij
Narren- of gekkenmat
f3, e5, (eerste zet,
Wit begint)

94, en zwart doet de
Apocalyptische
Meesterzet Dh4. Mat.
Zwart wint.

Noot ter verheldering:
Dit type opening
Wordl door zwarls antwoord
Áfdoende ontkracht.

Zodat het tijdens het
Hoogo ve ns chaa k ! oe rnoo i
Zelden of nooit
In praktijk wordt gebracht.

Paardesprongouzzel

Bij goede oplossing ontstaat een gedicht.
Oplossingen aan: C. Giebel

Jupiterlaan 28 Rockanje

Onder de goede inzenders wordt een
boekenbon verloot.
Winnaar en oplossing worden in het vol-
gende bulletin bekend gemaakt.

start

als @n dacht wztitÍ hem Íe maal elk

be dier men wond ge bij be kracht

paard zo nt van zegt door vak een

trg gang ver van nin uit wls spron

StrEEC in't wijl heeft dit Je bord dat

de nuf men volk het pa en kun

toont je ko ter ;choor voor spel la

het hier veÍ EO nmgs meed' dig wordt
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Voorrecht Naaimachines
Voorweg 13A - Oostvoorne

Tel.01815-2572
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NIJHOLT
TAXIVERVOER

EN VERHUURBEDRIJF BV

Ievens: :l: Groepsvervoer
:F Rolstoelvervoer
'4 Ziekenvervoer

DAG E'V NÀCHT BERE'KBAAR!

Yraag YrllblllÍend píllsopgare

Tsl, 01815 . 2303 I 2342

FAX 01815-5310

Burgemeester Letteweg 3A - Oostvoorne
Autoshowroom en garage Ford:
Voorweg 57 - Tel.  01815-3868

Een luisterrijke kollektie in
C. D.'s en Musi-cassettes.

Tevens een breed assortiment
Camera's voor haarscherp

TU INCENTRUM - BLOEI\4 ISTERI J

W J.g.íorreman
Molendijk 4, tel. 01814-1815, 3235 XG Rockanje

Voor kwaliteit moet u ztjn bij Ihincentrum Tbrreman.
Het adres voor uw: * Bruidswerk

à( Bloemen, planten

f l"#i:''"5':#"ll;'"' ië'

LINNERTE'' O O STVO ORNE''

Burg. Letteweg 42a
8i l  l inner ie v indt  U te veel  ar t ixeren om
op te noemen: o.a.  Breiwol  en al les op
en rond de naaimachine
- Huishoudtext ie l
-  Panty 's een grote sorter ing van

Íantasie tot  60 den.
-  T-shir ts,  zwemkleding
- t ru ien, jumpers,  overhemden
- Babyart ikelen
Tevens Pal the depot voor al  Uw
rei  n ig i  ngsopdrachten
Komt U eens vr i jb l i ivend ki jken

loke Korevaar

archi tecten -  en
in genreursbureau

ter  s l r t  i  t te

bosweg 23

oostvoorne

01 81 5 -2961

32



r1

Í

I

Íl

rï

t

-

t

-

L.S.

Met genoegen delen wij U mede, dat m.i.v. lente 1990 de vereniging "Het Houten Paard", de
1jry1s194e schaakvere+gi1g te Oostvoorne, een promoting-/ sponsoringverbintenis is aangegaan mer de
VO_LVO-garage Steenbeek, de steengoede garage te Rockanje sinds hetstenen tijdperk.

Op open schaakevenementen zal "Het Houten Paard" de naam van de garageen het merk VOLVO
uitdragen rniddels publicaties en het voeren van de bedrijfsvlag.

VOLVO-dealer STEENBEEK draagt hiervoor jaarlijks financiëel bij aan een gedeelte van de H.H.P.
activiteiten in de regio: Zuidhollandse Eilanden.

Met de beste wensen voor een zonnige zomer en met vriendelijke groeten:

Weswoorne 21 Maart 1990

Schaakvereniging
Het Houten Paard

het bestuur

T

-

-
)

VOLVO- g aÍage STEENB EEK

de directie

-
,

I

f

Uw SRV Man
Poelier en Groothandel
in eieren
Zeevishandel
Aannemingsbedrijf
Rij wiel & Bromfietshandel
Landbouwbedrijf
Optiek, fotojuwelier
&horlogerie
EP Shipping & Trading b.v.
Schildersbedrijf
Lotte's Boetiek & Mannen-
nrode
D. Kastelein
T.V. Leesloupe
Kobra-brandbeveili gin g
Autorijschool
Videotheek
Kapsalon
Bloemenhandel
Lichtdrukkerij & kantoor-
boekhandel
Hotel café restaurant
Heren kapsalon

John Berger
J. de Vries

J. de Graaf
I. van Reek & Zn. b.v.
André Sas
P. Varekamp
Fa. de Pool

E. v.d. Wijngaard
Fa. Kloet

F.J. Tieman b.v.

B. van 't Hoen
Oostvoorne
v.d. Linde
J.D. Hagestein
Bazen b.v.

't Wapen van Marion
J.J. Waardenburg

Moerbeistraat20
Vleerdamsedijk 2

Voorweg 27b
Zwmelaan23
Voorweg 3
de Rik 2
Zeeweg2T

Korteweg 1
Burg.Letteweg 40

Stationsweg 3
D. v. Voornelaan 19
Moolhoek 5
Moolhoek 12
D. v. Leijdenweg 21
Burg. Letteweg 13a
Hoflaan 4
Dorpsplein 4a
Voorstraat 64

Zeeweg60
Stationsweg 28

Rockanje
Rockanje

Oostvoorne
Oostvoorne
Oostvoorne
Tinte
Rockanje

Rockanje
Oostvoorne

Oostvoorne
Rockanje
Rockanle
Rockanje
Oostvoorne
Oostvoorne
Oostvoorne
Oostvoorne
Brielle

Oostvoorne
Oostvoorne

:
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o Loodgieterswerken
o Centrale verwarming
o Gasinstallaties
o Sanitaire installaties
o Dakbedekking

I

Nieuwbouw
Verbouw
Onderhoud
Reparatie

&J0/8/54956
De Pinnemt 7, 3233 LP 0ostvoome

6í\b'War 
be O"berB

Fam' Linders

Uw adres voor recepties en partijen.
Tevens verzorgen wij uw koud buffet,

eventueel thuis bezorgen.

relefoon 01815-4454 3ruitt8::,n":o,n"
Petit Restaurant Billart en Dart

Een smakel i jke maalt i jd
begint bi j  de

TOPSLAGER
RHIJN BROESTERHUIZEN

VOOR EEN HEERLIJKE FONDUE- OF
GOURMETSCHOTEL OF COMPLEET KOUD

BUFFET

Stationsweg 33 - Oostvoorne - Tel. 4587

VAN ITERSONLAAN 59
OOSTVOORNE

TELEFOON 2459

Manege

TON KAANDORP

HoeÍweg 11 - Oostvoorne

VOOR AL UW
PAARDEN PLEZI ER

BEL VOOR EEN AFSPRAAK
01815 - 2234

HENGELSPCRT SPECIAALZAAK
J.J.  ' t  MANNETJE

Dagelijks vers zee-aas
's Woensdags gesloten

Vri jdagavond koopavond tot 20.00 uur

GOUDHOEKWEG 6 -  TEL. 01815 -  2411
OOSTVOORNE

WEIJERS RIJNMONT)
Oostvoorne

Voorweg 27 - 3231 SJ Oostvoorne
Tel. 01815 - 2887/3525

40 iaar Renault ervaring
Reparatie alle merken auto's

APK keuringsstation
Verkoop nieuwe auto's

lnrui l

ACHTERBERG'S
Brood- en Banketbakkerij

Heveringseweg 20 - Oostvoorne
Tel.  01815 - 2205

Voor al uw lekker verse
broodsoorten etc.
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10 sehaakEeboden
DE SCHAAKWERLD.

TJDSCHRIFT VOOR HET SCHÀÁKSPEL

Dr. á. .  v.  D. LTNDE-

EDNTO! t^^Èo^!o.

rln tu DuElrfutl
f ,  6.  Ylx tuSSENBBOIr.
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In het Max Eeuwe-centrum in Amsterdam is naast een collectieze,er
oude schaakboeken ook een verzameling schaaktijdschriften vanaf
medio 19e eeuw bijeen gebracht. In deze serie valt de uitgave "De
Schaakwerld" al gauw op vanwege de abnormale spelling alsmede
door het gering aantal nummers. De heer v.Diepstraten, werkzaam
bij het Eeuwe-centrum gaf ons desgevraagd uitleg over dit
schaakblad.
Bij het ter ziele gaan van het bondsschaakblad "SISSA" deed de
Nederlandse Schaakbond een beroep op de schaakhistoricus
Antonius van der Linde om een tijdschrift uit te geven. "De
Schaakwerld" werd de naam, want de heer van der Linde had zijn
eigen ideeën over spellinghervorming. Hrj had weinig waardering
voor het werk van zijn voorganger, dat proletarisch vod-, geniaal
gewrocht der achterbuurt-, dat een kwart eeuw lang een teringachtig
bestaan had geleid-, en wenste de schaakstudie op een hoger plan te
brengen.
Hij richtte zich daarbij op het derde gebod van de tien
schaakgeboden, afkomstig uit het ongenaakbaar archief der Urker
schaakclub en met "kerkelijke goedkeuring" van dr. A.Kuyper en
J.Alb.Thijm.

Later beschreef iemand het blad eens ongeveer als bevattend zeeënvan geleerdheid en geestrijkheid en
meertjes van eigendunk en rancune. Dat was wel ongeveer zo en maakt het nu nog aardig om door te
bladeren, maar lang kon het niet duren.
In een historische terugblik in het
tijdschrift van de bond uit l9I3lezen
we:
"Van dit tweede orgaan heeft de Bond
weinig genoegen beleefd. De redacteur
uitte zijn meningen op onomwonden,
vaak scherpe wrjze en herhaaldelijk
was de Bond zelf het voorwerp van
zijn spot."
De toestand werd zo gespannen dat,
blijkens de notulen derderde algemene
vergadering, de heren Heyermans en
Dupré het voorstel deden aan de
Schaakwerld het recht te ontzeggen
zich voortaan te noemen "Orgaan van
den Nederlandsche Schaakbond"
Dit voorstel werd aangenomen.
De Schaakwerld hield kort daarna op
te bestaan en beleefde daarmee slechts
één jaargang.
De schaakbond zat daarmee bijna
twintig jaar zonder tijdschrift, tot men
in 1893 zelf totuitgave van een
maandblad kwam.

DIT ZIJII  DE TIEN SCH.IÀKGEBODEN I) .

Ik ben dc Wijshoid, die u roept uit de clienstbaarheitl ven het buffet

enn bct schaakboril dcg velstonds.

Det cerak geboil. G$ zult op dat boril geen onzia voor m$n a"enge-

zicht mekcn.

Dal hoceih glnd. Gij zult gaen valecbe goden oprichteu in doa eeba"e,k-

tenrpel, noch Muzio, rroch Salvio, noch Philidor, noch Stein, noch

drieschaak, noch viclschaak, err g[i zult die niet dienen.

Da! ihrde gcbod. G$ zult dcn naam Yan het schaokspel niet ijdell$k
gebluiken uoch op allcllci geeukkel toopeesen, want dpreen beb Ik

ecu afgr$eel$keu bokel cn Ik zal het u wis eu zoker betasld zotten.

Dat oitr& gcbod, Longcr dau zee ilageu per weok van 'e morgens

vroeg tot 's rvends clf rnoogt g$ uiet scbeken, waut dot ie laog genoeg

en g$ nroet ook oens wandolett,

Dat oijJdt geltd. Koopt de Kako&n en eert ze door ouilcrzoek, want

dst doende zal bet u welgarrn op <te ara ilolorou taar den schsskbomel.

Dal zeul< gcbod. G$ zult uict ttelen, noch openbasr tlen tiitl b$ een-

voudigc zetton, uoch hcirncl$k tlo stukkcn rtle uw part$ zich verwiidert,

Dal zaendc gdnd. Gij zrrlt geen overrpel doen, jrr gij zult zelfr grtn

stuk onbchoorliik a*nrlkcn.

Dat uhhh gcàod. Gij zult gccn atukkt'tr of ptrtijerr doorlsliurn zotrlct'

êelig voretantlig plan.

Dat *gadc gc6od. G$ znlt gecn volsch getrrigcnis slrrcken :tls ttrv

portii vcrloren is, noch over booÍdpijn. noclt over ltiurst, rroch ovt'r

tontc, want zoodoende zoudt g[i rr geihngcn o'lg cott eclrturklurutttel.

Dal tiedc gc6od. Gij znlt niet bcgoereu uw8 lrfltot('u tl$tttt', tt,rclt

ziin randsoan, uoch ziin paarilen, aoch zijn kaatcclcn, noch ziin krrtch-

tcn, nle gii zo toch uiet kuut kriigen, wontdnÈiskwellingdesgecstcs

en buat u goon zier,

l) Nr ccu oni hrudrchrift, bcrurteudc iu hct ougcuulbur uchicÍ dcr Urlcrl

Schmhtlub, "r trct . lcrtcli jh's,rrl l trring" vnu rlr.,\ Ktrltr cl J. -{lU. Thijru
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Stationsweg 39 - 3233 CS Oostvoorne - TeleÍoon 01815-3385

* Voor al uw verzekeringen
* Financieringen
* Bemiddeling onroerend goed
* Agentschap:

N ede rl an d se M id de n stand s Spaarban k

t-
I

REKENINGEN BRIEFPAPIER POSTERS FOLDETiS SNICKEÍTS AFGIFTEEONNÉN DAGSTAIIN KETTINGFORMULIE
WERKOPDRACHTEN LOGO'S BROCHURES PRTNTS DRUKKERIJ DE ESDOORN VISITEKAARTJES ENVELOPPEI
VERTOVINGSKAARÍEN TROUWKAARTEN GEBOORTEKAARTJES ECHryÉR€NIGINGSKAÁRTEN BAIEFPAPIER
WERKTÊKENINGEN DAUKKERIJ DE ESDOORN ONMERPEN REKENINGEN LAEEIS DANKBEIUIGINGEN ETC
REKENINGÊN ERIEFPAPIER POSTERS FOLDERS STICKERS AFGIFIEBONNEN DAGSIATEN KENINGFORMULIE
WERKOPDRACIiTEN LOGO'S EROCHURES PRINTS DRUKKERIJ DE ESDOORN MSITEKAARTJES ENVELOPPEI
VERLOVINGSKAARÍEN TROUWKAARTEN GEBOORTEKAARTJES ECHryERENIGINGSKAARTEN ENIEFPAPIEIi
WERKTEKENINGEN DRUKKERIJ DÊ ESDOORN ONIW'ERPEN REKENINGEN LABELS DANKBETUIGINGEN ETC
RËKENINGEN BRIEFPAPIER POgIERS FOLDERS SNCKERS AFGIFIEEONNEN DAGSTA]EN KENINGFORMUUE
WERKOPDRACH]TN LOGO'S BROCHURES PRII{IS DAUKKERIJ DE ESDOORN VISIIEKAARTJES ENVELOPPEI

^4. 
EDlrlrt<KEtlrJ

F thÉ Éch I  DNEí\71-rS f .)l -,, I l(l I
- - - -vyl l \ l lVoorweg 94 - OOSTVOORNE Tet: 0l8tS - 3340 Fox: 0lglS - 4tBl

Postbus 408, 3233 ZJ OOSTVOORNE.

de DreeÍ

{t Hotel
:lc Restaurant
{c Bar
:lt Party Service

Swinsedreef 1
3235 AR Rockanje
Hol land
Tel.  01814 -  1100

Patty en Ab Korevaar

R,ESTAURANT

STATIONSWEG óI.ó3
3233 CS OOSTVOORNE

TEL. 01815-2284

Geopend:
dogeli lks vonof 12.00 uur
Weekends en Íeestdogen

vonoï ló 00 uur
Moondog gesloten

err .nrry
QtaA* @o g'^#"*-.

VIM en AGMA MAK
voorweg IUt
Oostvoo"rne

@ 01815-2287

Levering en uitvoering van VerÍ-
Glas- Schi lder-  en Behangwerk.
Speciaal  dubbele beglazing.

W. A. STAAT

Voorweg 15 Oostvoorne
Telefoon 01815 -2597

Tuincentrum VOORNE
UW ADRES YOOR ALLES WAT BLOEIT
* Kamerplanten
* Sniibloemen
* Tuinplanten
* Best rat i n g sm ate ri alen
" Tuinhout

ONBEPERKTE PARKEERGELEGENHEI D

Heindijk 17 - Oostvoorne - Tet.01815-2327

BOEK. EN KANTOORBOEKWINKEL

DIANA KOK
VAN TOLEDO

Stat ionsweg 37 - Oostvoorne - Tel.  01815-2384
Tegenover het postkantoor

OOK VOOR UW
SCHAAKBOEKEN
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Schaaksprook3e
Toen de schepper zijn grote werk volbracht had, kwam het schaakspel tot Hem met de klacht dat het
zonder tehuis was gebleven.

Noch in het ernstige paleis der wetenschappen noch in het glanzende huis der schone kunsten was het
uitgenodigd en daarbij voelde het zich te trots en verheven om vriendschap en onderdak te zoeken bij de
spelen van-alle-dag.

Toen zal wellicht de Heer het volgende antwoord gegeven hebben: "Ik heb u geen bepaald huis
toegedacht, omdat de grenzen van uw gebied niet scherp te trekken zijn.
Toch zijt gij verwant aan zowel de wetenschap als aan de kunst.

r
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De eerste kunt gij voorhouden, dat zij nauwelijks strenger en logischer te werk gaat dan gij; de tweede,
dat gij een rijkdom aan schoonheid onwouwt aan hen, die in uw onuitputtelijke mijn weten door te
dringen. I

Zoek niet naar onderdak bij uw trotse verwanten.
In hun tehuis zullen ook lieden binnensluipen, die
daar in feite niet horen en vaak zullen deze kleinen als
groten gevierd worden.

Bij u echter zal slechts het waarlijk gtote talent stralen
en daarbij het zwakkere de juiste belichting geven.

Grote vertegenwoordigers zallk u zenden, die u dàn
weer tot de kunst en dàn weer tot de wetenschap
zullen naderbrengen.

Voor hen zult gij een verleidelijke sirene zijn en door
hen in uw hart te sluiten zult gij hun veel vreugde
maar ook leed brengen.

Uw grote adepten zullen bewonderenswaardige
dingen doen, zonder dat de wereld hen als grote
geleerden of kunstenaars zal beschouwen.

Zo zult gij altijd een stiefkind zijn, maar uw
schoonheid zal door de eeuwen heen bewonderd
worden.

Met dit 1ot zult gij U moeten verzoenen."

De geschiedenis van het schaakspel leert, dat het
werkelijk zo gegaan is.

Er waren schaakgeleerden en schaakkunstenaars.Zij
zijn er nu en vermoedelijk zullen zij er tot in lengte van
dagen blijven.

Grote figuren, die alles hadden kunnen zijn,wijdden
hun leven aan hetedele schaakspel, doch zij
ontvingen voor hun prestaties slechts weinig loon,
maar altijd was toch de boeiende pracht van het
Koninklijke spel, bij verlies misschien minder dan
bij winst, hun beloning voor de inspanningen die zlj
zich getroosten.
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Er was in lang vervlogen tijden eens een bejaard en wijs priester die Godfried heette. Hij droeg een
donkere bril, had een prachtige witte baard en meende het goed met de mensen.

Deze Godfried nu, besloot op een mooie voorjaarsochtend eens een wandeling te maken door het nabij
gelegen park, teneinde ongestoord te kunnen nadenken over de vele dingen die hem bezighielden.Het
was er heerlijk stil, de natuur ontplooide reeds haar volle schoonheid en de geur der ontluikende
bloemen deed de wandelaar weldadig aan.
Godfried genoot dat alles met volle teugen. Nauwelijks tien minuten had hij echter gelopen of hij zag aan
het eind van een zljpadeen man op een bank zitten, die een bedroefde indruk maakte. De man weende
bitter
Onverwijld stapte Godfried op hem toe en sprak: "Waarde broeder, ik zie dat gij bedroefd zijt.Zngmij
wat er aan schort; hetzalU verlichten en misschien ben ik in staat Uw leed te verzachten".
"Ach", antwoordde de aangesprokene, "het is wel heel treurig met mij gesteld. Jaren lang had ik een
bloeiend bedrijf en nu ben ik failliet gegaan".
"Ja", spÍak Godfried, "dat is heel, heel erg, maaÍ ge moogt alle moed niet verliezen. Veel bidden en hard
werken; ge zult zien dat ge de tegenslagen weer te boven komt !"
De man wiste zijn tranen weg, keek Godfried dankbaar aan, knikte en ging getroost heen.
Godfried vervolgde zijn weg met een blij gemoed en was weldra weer in gepeins verzonken. Nauwelijks
tien minuten had hij echter gelopen of, hoe wonderlijk, wederom zaghij aan het eind van een zijpad een
man zitten die een zeer bedroefde indruk maakte. De man weende vreselijk.
Onverwijld stapte Godfried op hem toe en sprak: "Waarde broeder, ik zie dat gij bedroefd zijt.Zegmij
wat er aan schort; hetzal U verlichten en misschien ben ik in staat uw leed te verzachten".
"Ach", antwoordde de aangesprokene, "het is wel heel treurig met mij gesteld. Jarenlang was ik
gelukkig gehuwd. Mijn lieve vrouw schonk mij vele kinderen. Thans is zij mij door de dood ontvallen".
"Ja", sprak Godfried, "dat is heel erg, maar ge moogt ondanks alles uw moed niet verliezen. Veel bidden
en hard werken, ge zult zien dat ge de tegenslagen weer te boven komt !"
De man wiste zijn franen weg, keek Godfried dankbaar in ogen, knikte en ging getroost heen.
Godfried vervolgde met een blij gemoed zijn weg en was weldra weer met zijn eigen gedachten bezig.
Reeds naderde hij het einde van het park, toen hij ten derde male, aan het einde van een zijpadop een
bank, een schamele figuur gewaar werd, die een diep bedroefde indruk maakte. De man weende
verschrikkelijk.
Onverwijld stapte Godfried op hem toe en sprak:"Waarde broeder, ik zie dat ge bedroefd zijt.Zegmij
wat er aan schort; hetzal U verlichten en misschien ben ik in staat uw leed te verzachten".
"Ach", antwoordde de aangesprokene, "het is wel heel treurig met mij gesteld. Ik ben schaakmeester en
heb mijn partij verloren..."
Godfried kon geen woord uitbrengen. Hij zette zich naast de ongelukkige op de bank en schreide
hartstochtelijk mee.
Tot zover de geschiedenis, die wel bijzonder typerend is voor het denken van de schaakmeester. Niets
kan erger zijn dan het verliezen van een schaakpartij. Schaakmat gezet te worden ten aanschouwe van de
menlgte. . . .

Schaakmat.

Dàt is de kern van het schaakspel. Daar gaat het om en daarvoor is een Koning nodig, de centrale figuur
van het Koninklijk spel. Hij is de heerser die de strategie van het spel bepaalt, die kwetsbaar is en
beschermt moet worden. Hij kan echter ook slim zijn en wordt sterker naÍumate de partij een verder
stadium raakt. Dan komt hij allengs krachtiger naar voren om niet zelden in het eindspel de buit binnen te
halen, wanneer de meeste officieren en pionnen reeds voor de goede zaakzljn gesneuveld.

DE DAME

Ook de schnakwereld kent de relatie
tuss en de vrouw e n emancipatie.
Ik denk dat de dame voor Man en Paard
snel toenemende zorgen baart.

J.M. de Waal - Nederlof
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MAX EI'WE - CENTRUM

Om ideeën op te doen voor de samenstelling van dit

bulletin bracht de jubileum-commissie een bezoek aan
het Max Euwe-centrum te Amsterdam. Dankzij de

steun van vele donateurs en sponsors is hier een

studiecentrum opgezet, waar zowel topspelers als
club- en huisschakers zich thuis voelen. De perma-

nente tentoonstelling en bibliotheek bieden een schar
aan informatie.

In de tentoonstelling is veel opgenomen dat
herinnert aan de schaakcarriére van Max Euwe.
De tentoonstelling begint met de geschiedenis van

het schaakspel en toont de ontwikkeling en verbreiding

van de schaaksport.

Er staan diverse schaakcomputers opgesteld ter kennismaking
voor lieflrebbers.

U vindt er een uitgebreide collectie schaaktijdschriften en boeken
waaronder zeldzame, eeuwenoude exemplaren.

Ook staan er diverse soorten schaakstukken en borden uit
vreemde landen alsmede allerhande schaakattributen uigestald.
Hierna volgen we er Max Euwe's schaakcarriére op de voet.
Het centrum geeft ieder kwartaal een schaakperiodiek uit.
Deze uitgave, "Nieuwsbrief ', is bestemd voor de
donateurs van het Max Euwe-centrum.

U kunt de nieuwsbrief regelmatig thuis ontvangen door
donateur te worden door minimaal f .20.= per jaar

oveÍ te maken op giro 5401670 t.n.v.

Stichting Max Euwe-centrum, Hoofddorp.
Of door te bellen: 020 - 228520, waarna U een
acceptgiro zal worden toegestuurd.
Ook onwan gen zlj graag copy voor de nieuws-
brief en artikelen over schaken.

Schaakboeken - verzamelingen kan men

legateren aan stichtingen als het Max Euwe-

centrum. Als U zelf daaroverdenkt of
iemand kent met deze gedachte, dan

houden zlj zichvan harte aanbevolen.

Het centmm is gevestigd in de
Paleisstraat I l0l2 RB Amsterdam.
tel. 020 - 257017 en is geopend
van maandag tlmvrijdag 1 0. 30-
16.00 uur en elke eerste zaterdas.
van de maand.
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NIEUWS UIT IIET CENTRUM.

Hoe magisch klinkt de naam Max Euwe-centrum ?

De Spaanse schaker S.Serrano had dit jaar eens zin in een
langdurige vakantie. Hij wendde zich tot zijn reisbureau in
Madrid om zich te oriënteren.
Daar werden hem opties voorgelegd van reizen naar
Scandinavië, Beieren en Nederland. De Nederlandse optie
bevatte documentatiemateriaal o.m. over Amsterdam. In de
VVV-gids stond daarin ook de naam van het Max Euwe-
centrum als studie- en ontmoetingscentrum voor de
schaaksport vermeld. Hij bedacht zich geen moment en
koos voor Olanda.
De eerste de beste dag na zijn aankomst meldde hij zich in
het Max Euwe-centrum.
Hij is er een volle maand lang iedere dag komen studeren in
de bibliotheek, heeft er veel researchwerk gedaan voor zijn
eigen spelrepertoir, heeft driftig alle beschikbare computers
uitgetest, kwam ook de eerste zaïeÍdagvan de maand en
was er steeds van openings- tot sluitingstijd.
Wij zijn bang, dat hij van Olanda verder niet veel gezien
heeft. Waar zo'n informatie in de VVV-documentatie al niet
toe leidt !?

Heilige Tlrcrcsiu vun Avila, bcst'hennvrouwe der st'hakers

I

t
t
t
t
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Prof. Dr. Machgielis (Max) Euwe geboren 1901 te Amsterdam heeft het Nederlandse schaakleven een
geweldige duw omhoog gegeven.
Toen hij in 1935 de schaakwereld verrastte door het wereldkampioenschap op zijn naam te brengen in
een match tegen Aljechin, heerste er in Nederland een ware schaakkoorts, die tot uitdrukking kwam in
de oprichting van vele schaakclubs.
Daarom tot slot een gedicht hetwelk bovenstaande woorden onderstreept.

IIERSENKAMPIOEN

Nederland zat méé te schalcen,
Vele lange dagen lang;
d'Eéne droomde van een raadsheer,
d'Ander was voor paarden bang.

Zelfs zij, die niet schaken konden,
( Enkel ganzebord en kien) ;
Ingenwakker's nachts door Euwe,
Sliepen niet door Aljechin.

En dáór komt de blíjde mare,
Als een zonnestraíJl bij nacht:
Euwe heeft den wereld-titel
In ons Nederland gebracht!

Dank en hulde, Dr. Euwe,
V o or dit natiornle feit ;
Dank en hulde voor Uw geestkracht,
V e ldhe ersb lík e n s c haakb e lei d.

Eindelijk eens niet door snelheid,
Been- of arm-kracht of fatsoen,
Maar gelukkig eens door hersens,
Is ons Neêrland kampioen.

Clinge Doorenbos



ELEKTRO TECHNISCH BEDRIJ F
,,GROENEVELD"

"voor alles wat elektrisch gaat"

Zeeweg 3 -  3235 AX Rockanje -  Tel.  01814-1892

Uw auto als nieuw!

Openingstijden:
. ma.lw.

7.fiF19.fi) uur
za. 8.flÈ'18.fi) uur

Autowassenice C. WIJN
Middeldijk 8 - Rockanje - Tel. 01814-t625
oil Y00l t[NztNE - L?.c. 

^t 
TocAs - HutsBuJ'lDout

&w^ ff i*
C}IINEES SPECIALITEITEN RESTAURAil I

De Lange Muur

VOORIYEG il6

OOSTVOORNE

TÉLEFOON 0t815. /r218

WtitvÊluanauànt
N,r&t w 16.(n. ZLOOuul

.llnfr t/n .ontLe (@L tadqn)
wr2.(n-22-mw

Slingerland PlusmaÍkt

en dattes:kqg

bnomfiets
en nijwielhandel

\n/.BRIGGEMAN

Dorpsweg 43 3235 AE Rockanje

Tel 01 814 - 1326

hout
ijzerwaren
gereedschappen
zonwenng
behang
deuren -etc.

Op maat zagen en thuisbezorgen GRATIS
Tevens loodgietersbenodigdheden

Ook geven wij vakkundig advies aan huis

Dorpsweg 40 - Rockanje -  Telefoon 01814-2194

****

BADHOTET
ROCKANJE
SERVEERT

GEZEtrJGHEID
Hel vernieuwde soecioliteiten.

reslouront/brosserie
"Chez Morionne dons les Dunes"

onÈoolt u op verÍijnde
oerechten in

een sËrtolle ombionce
Mook uw keuze uil:

è lo corte, moond-specioliteitenrrte, moond-specioliteiten
oÍ lunchoerechten.

Elke zondag een Íantasl isch
brunchbuÍfel  voor l  29 50 p p

Vanwege de grote belangstelhng
graag lijdig reseÍveíen

Elk weekend een
gororieerd !-gongen menu

voor Í á2,50 p.p.

SÍeer en gezelligheid
biI de regelmoilg terugkerende

leesleli jke S-gongen diners
met muzikole omliisling.

BADHOÏIt

Twr.de Slog l. 3235 CR RctoÈ tZ H J
TdcÍd 0lEla-l 755, TCcforr 0l 81.'3933

'AS\/ER0
o VERZEKERINGEN
o HYPOTHEKEN
o FINANCIERINGEN

P Fiege - Moolhoek 1
3235 XK Rockanje

Telefoon: 01814-3436



Schilderwcrk
's zoners buiten
's wtnlers binnen

T. J. Andeweg & Zoon
SCHILDERSBEDRIJF

TINTE

C rr1 I  to-1 248rr

Colinslandsedijk 24

T

&5@t
-hA&p*",1,ófrrP'

t  Xf
Tatteg rr (utuga 06.4_3f27-

PartvcentÍum
U bent coté o'or:

voor at uw
Van Íe€stdlneÍs

bruiloften
haftg r€cepties

Í€€sten
WelKOm vergadeÍlngpn €nz.
L :: tol 150 p€Ísonon.ou
fami l ie
VAN
DER
SLU lS DorpsÉo oE, Rookrnr..

TC. 018143725
b.e.g. OtSt+.t8it7.

VERMAAT TECHNICS b.v.

Voor al uw automatisering en robotica

Moolhoek 16 - 3235 XK Rockanje

Autorijschool

A. KRIJGSMAN
Leendert Manintveldstraat 22 - Rockanje

Te|.01814-1788

LES IN OPEL VECTRA

Aannemer - Timmerman

T.F. BIESHEUVEL
NIEUWBOUW
VERBOUWINGEN
ONDERHOUD
RENOVATI E
BETIMMERINGEN
BOUWMATERIALEN

Colinslandsedijk 16-18 -g2g4 fe i inte
Tel .  01810 -  6114

APPTÀUSE

E
Automobielbedrijí

P, IBOOSI _tr'
Raadhuis laanl-34 \  l l , /
323sAP Rockanie 

VTeleíoon 01814 - 2676

Drlhat.u d.alrr, A.P.K. kslni3atatlon,
banzh.-ratvlcattatl,on, nrloop nLon
cn g.brull l ..ulo'r.

Fa. C.E. van Roon
erkend gas- en waterfitter
met eigen smederij

.'ixï,?ïftË[5y*

Wijverzorgen ook uw laswerk.
Tevens verkoop olie- en kolenhaarden

en benzine met 4 ct. korting.

Colinslandsediik 29 - 3234 KA TINTE - 01810-12187


