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Schaakvereniging

15 september
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25 laar

Verhuuren
montagevan
steigers

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

f). de Bruin Piping
Pijpleidingen
- Constructiebouw
LastechnischbedrijÍ
Roestvrijstaal
en Aluminium

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

Tel.01819- 62483
Fax.01819 - 62753

Moezelweg194
Haven5616
Rozenburg

Van harte proficiat
met uw
ztlverenjubileum

O
DTRKYERSIÍOEP

Moezelweg
194- Havennummer
5616
3198LS Europoort(Rt)
Tel.01819- 62033
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Zoo voeren wíj eene krijg, die niet verwoest of moordt,
Maar in een ledig uur ons peinzend brein bekoort;
Zij dan de heerschzuchtprat op bloedíge lauríeren,
In 't strijdperk van 't vernuft zal ons een eerkroon sieren.
Cerutti
Waarinonderandere......
* Overpeinzingen25 jaar HHP
*In een eersteaflevering van een serie
artikelenover "SCHAAK" kunt u
hieroverlezen.....
* De fabel van de graankorrel
en het schaakbord.
* ZOMERPROGRAMMA I99O
* FEESTPROGRAMMA
SEPTEMBER - JUBILEUMMAAND
* H.H.P. activiteitenin het
schaakseizoen
1990I l99l
* De tien schaakgeboden.
Overgenomenuit het tijdschrift voor
het schaakspel
" DE SCHAAKWERLD" anno 1875

BESTUUR:
Voorzitter

Wout Sterk
Noordweg18

Ooswoorne
01815- 4388

Secretaris

RuudBosch
Gaarderslag15

Gouda
01820-23255

Penningmeester

CarelGiebel
Jupiterlaan28

Rockanje
018r4-2335

Jeugdleider

JoopKnipscheer Brielle
Fregat45
01810- 13376

Jeugdleider/
publ.relation

Brielle
Dick Kegge
A.Merulaplein21 01810- 16670

Wedstrijdleider

Karel GalenkampHellevoetsluis
Ebstroom6
01883-17038

Bestuurslid

Janvan Es
Hoogaars132

Brielle
01810- r 3171

CLUBLOKAAL in het dorpscentrum" de Man"
BurgemeesterLetteweg 30, te Oostvoorne.
SPEELAVOND donderdags19.45( jeugd 18.30)

* Jeugdzaken.

Maandcontributietlm 14 jaarf 5,=, t/m 19jaar / 8,=
ouderenf ll,= en recreanten/ 5,=
BANKREKENING bij de Rabobank te Rockanje
rek. no. 35.57.60.339
giro nummervan de bank 150653.

x Schaaksprookjevan een
onbekendeschrijver.......

REDACTIE- BULLETIN:
CarelGiebel,Jupiterlaan23te Rockanje

* Paardesprong
puzzle.
* De KONING.......

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

Warm aanbevolen

Speelop hetjuistepaard!

BabobilrH
A

geld
Meerbankvoorje

Voor uitgekiende
en met zorg bereide
brood en banketartikelen
naar uw
WarmeBakker

Coóp. Rabobank"Oostvoorne"B.A.
Openingstijden:
uur en l3 3G1700uur
Ma. t/m vrij. 8.3G12.30
uur
17.0G19.00
Donderdagavond:

Stationsweg 45
Oostvoorne

Tel.0l8li2655

Manintveldb.v.

Coóp. Rabobank"Rockanje" B.A.
Dorpsweg7
Rockanje
Tel.0l8l4-1E88

Openingstijden:
Ma. t/m vrii. 9.00-12.00uur en 13.3G17.00uur

uur
18.3G19.30
Donderdagavond

Molendijk I - Rockanje
Tel.01814- 1319

BODEGA
A.C.de Vries&Zn.

Wijn- Sherry- Tapasen Bier Specialiteiten
Spaanseinrichting
Ook voor recepties
Dorpsweg 8 - Rockanje
Tel. 01814-3189/3121

*
*
*
*
*

nieuwbouw
verbouw
renovatie
onderhoud
utiliteitsbouw

GEMEEN'TE
WESTVOORNE

Schaakwienden,
25 jaa,rschaakvereniging" Het Houten paard',,
25 jaar als vereniging deel uitmakenvan onze gemeenschap,
voorwaar geenkleinigheid en eenhartetijkefelicitatie is hiervoor op zijn plaats.
Het denkwerk binnen uw vereniging staatop niveau. Dit is geblekenuit het feit, dat uw vereniging
samenmet de RotterdamseSchaakbonden de B.P. raffinaderijen in 1968 het Nederlands
jeugdkampioenschaporganiseerde.
Een evenement,waardoor niet alleen de schaakverenigingbekendheidkreeg, maar waardoor
ook onze
gemeentevia pers en radio de nodige aandachtkreeg.
Naastoudereleden, sommigenactief lid vanaf de oprichting, telt uw vereniging vele jeugdleden.
Wie dejeugd heeft heeft de toekomst.
Naar ik hoop zal het opleidenen begeleidenvan dejeugd ook de komende25 jaarde nodige
vnrchten
afwerpen.
Vaak denkenbuitenstaandersdat schakeneen saaiesport is. Maar telkens weer bewijst

een spannende

tweekampop nationaal-of internationaalniveau het tegendeel.
Hoe leuk schakenkan zijn, blijkt elk jaar opnieuwop de Jacobavan Beierendag.Dan

is er weerveel
belangstellingvoor de door uw vereniging georganiseerdetweekampen.De burgersgenieten
dan met
volle teugenvan de meesterlijkedenksport.
Uw jubileum-festiviteiten gaanze,kerniet onopgemerktvoorbij. Maar liefst tweejeugddagen
en een
simultaan-seanceworden georganiseerdnaastde gebruikelijke receptie.
Schaakvereniging"Het Houten Paard" een bloeiendemaarvooral boeiendevereniging.
Profïciat !

Mewouw I. van Assen
B urgemeesterWestvoorne.

VOORNE'S
BV
PLANTENKWEKERIJ

HoveriersbedrijÍ

D IJ KMA N B .V .

is aan zet

Het juisteadresvoor:
Tuinaanleg-onderhoud
Groenvoorziening
Bestratingen
Ontwerpadvies

Groenteplanten- zaden
Bomen en heesters
Tegels- houtwerkenz.
Bloemwerkvoor elke
gelegenheid

Tevenseen zeergrootassortiment
tuinplanten

Boomweg19a - Rockanje

0 1 8 1 4 r 2 8 16

Torenweg1 - Rockanje- Tel. 01814- 2992/1216

Slagerij

A. v.d. WAAL
Molendilk 6 - Rockanje
Tel .0l 814 - l 4l 4/1402

*
*
*
*
*

Ver sVlees
Fiine
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( uiteigenwor s tm ak er i j )
Panklar epr odukten
Nasi,Bam ienz.
Gespecialiseerindbar becue- fonduegour meten salades c hotel s

ALS U EEN DOORDACHTEZET WILT DOEN,
ZORGENWIJ VOOR EEN GOEDE OPENING.
Á"",--È-

Uw eigenslager
Uw eigenvleesadviseur
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's VoorzittersVoorwoord
Het Houten Paard.De naamdoet, hoe kan het anders,wat houterig aan,maar de
schaakverenigingdie onder dezenaam speeltis echter springlevenden gezond.Zowel
financiëel als sportief.
Bij een25 jarrg bestaanwordt veel teruggeblikt,daar kunt U op de volgende
bladzijden genoegover lezen. Maar de toekomstis belangrijker. En die ziet er goed uit,
want immers,men zegt: wie de jeugd heeft,heeftde toekomst.Welnu, wij hebben
zo'n 110jeugdledenen dus.....Maar zo gemakkelijkis het helaasniet. We hebbenin
Joop Knipscheeren Dick Kegge twee enthousiastejeugdleidersdie met een
wonderbaarlijk gedutdhun kennis van het schakenop de jeugd weten over te brengen
en dezejeugd zodanigweten te boeien datzij in clubverbandblijven schaken.
Ik ben er van overtuigd dat Het Houten Paardzonderdezetwee menseneen minder
florissantetoekomsttegemoetzou gaan.
Het ligt niet in mijn bedoelinghier alle mensendie zich voor de vereniging inzettente
gaannoemen,dat zijner nog velen.Maarwel wil ik behalvede twee bovengenoemden,
mijn mede-jubileum-commissieledent.w. Henk Meesters,Arie Boller en Carel Giebel
bedankenvoor het vele werk dat zij belangeloosen met opoffering van veel wije tijd,
ten behoevevan de organisatievan de activiteiten rond het 25 jangbestaan,hebben
verricht.
Laten we eerlijk zijn, het schakenis nu niet bepaaldvolkssportnr.1. De oplagevan dit
blad zal dan ook niet bovende 400 stukskomen.
Daarom is het toch verheugenddat veel bedrijven, groot en klein, in Westvoorne en
Brielle, in onsjubileuÍnnuÍnmer wilden adverteren.Ditgaf ons prêcieshet financiële
ruggesteundewat we nodig haddenom dit blad en in Septemberde feestelijkhedenter
gelegenheidvan het 25 jarrgbestaan,te kunnenrealiseren.
Daarom durf ik ook al onze leden/lezers te vragen:
Als U toch boodschappen
gaatdoenofiets grotersgaataanschaffen;
Koop dan zo mogelijk bij dezeadverteerders!

W. Sterk.
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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 Íinale niet meedoen. Thans is dr zomercompetitle met 14 deelnemerl
begonnen.
Van 18 junl tot 5 augustus houdt
men zomerpsuze, Op 0 augustul begint het nleuwe seizoen ln het Dorpshuls te Oostvoorne, aanvang 10.30
uur.
De schaakclub wil op zaterdagmrddag 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, tdefoon 01885-2884
of bij J. 't Mannetje,
Hoogvlietlaan ?4, Rockaqfe, telefoon
0188{.2r0.
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Besteschaakvrienden,
wie had op 15 September1965kunnenen durven denkendat, de op die
datum opgerichteschaakvereniging,die de door de heerD.Kreft bedachtenaam "Het Houten Paard"
meekreeg,nu 25 jaar later eenzo toon-aangevendepositie in het schaaklevenvan het eiland Voorne
zou innemen. Is het niet zo dat thans,talrijke kampioenschappenworden verspeeld,vooral door de
jeugd en onder de niet aflatendeleiding van onzejeugdleidersJoop Knipscheer en Dick Kegge,voor
wie niets te veel en niets te gek is om de jeugd maar aanhet schakente krijgen ? Denken we alleen
maaÍ aande evenementenop dejaarlijkse Burchtfeestenen Jacobavan Beierenmarktenwaar
Het Houten Paardmet standsaanwezigis om de bevolking te laten zien wat voor een prachtig spel het
schakenwel is !
Menigeen zalzich dan onwillekeurig afvragenhoe en waar dat toch allemaalin Oostvoorne
begonnenis. Er is mij gevraagdom, als degenedie in 1965- samenmet de heerJ.'t MannetjeSr. - de
aanzettot oprichting van onze vereniging gaf, een tipje van die sluier op te lichten. Dat is waarlijk niet
eenvoudig,omdat er zo ontzaglijk veel gebeurdis in die eerstejaren en niet alleen in die eerstejaren,
maar ook daarnaen daar weet het huidige bestuurvan mee te praten.Maar zoalsreedsvermeld, op 15
September1965kwamen een 18-tal schakersin "Buitenlust " bijeen om over de oprichting van een
schaakverenigingte gaanpraten.Kort na de oorlog was Ooswoorne al een schaakverenigingrijk,
"De StenenBaak" genaamd.Ook dezeclub was uit een groepje schakersontstaanmaar bleek op den
duur geenlevensvatbaarheidte hebben.
Op die 15eSeptemberdagwerd door de aanwezigeninderdaadeen vereniging opgericht en besloten
om de vereniging aante sluiten bij de RotterdamseSchaakbond,die op dezeavond was
vertegenwoordigddoor de heerP.Kapteijn.Eveneenswas de heerJ.Staaluit Hellevoetsluis
aanwezig,lid van schaakverenigingCharlois te Rotterdamen topspelervan dezeVerenigrng,
uitkomendin de le van de K.N.S.B. Anderendie bij de oprichting aanwezigwarenen lid werden,
zijn momenteelnog lid en wel de heren:C.J.Arkenbout,A.Duijnhouwer (thanserelid),Fr.Timmers
en H.J.Meesters.

Nrê,
.oosTvooRNE
Znals vermeld in bijgaandekranteberichtenwerd de aanzetom
ttf-?-'lq,
sbhaaknieuws
een schaakverenigingop te richten gegevendoor ondergetekende.
Tijdens het schaaktournooiin het kaHij had n.l. bij de toen in dejaren zestigin zwang zijnde Drie der van de Drie-eiland€nspel€n1965,
gehouden in het vooijaar is door vereilandenspelenenkelemaleneen medaille gewonnen.Zodoende
schillende huisschakers aangedrong€n
kregendezespelenonbewusteenplezieriggevolg.
op êeD intensiever schaakleven in de
gemeente.
Het bestuurwerd gevormddoor de herenJ.'t Mannetje,
Teneinde de mogdlijkheden hiervan
H.J.Meestersen H.Timmers.De clubavondenwerdenop
en de problemen die hieraan verbondinsdagin het Dorpshuiste Oostvoornegehouden.
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,

tot het officieel oprichten van de
schaakvereniging'HetHouten paard'.
Plannen zijn er ook al gemaakt
Naast de huishoudelijke wedstrijden
zal aan de competitie van de Rotterdamse Schaakbond worden meegedaan in de derde klasse. Iedere dinsdagavond komen de schakersin het
vervolg bijeen in het Dorpshuis, waar
zij zich om acht uur aan het schaakbord kunnen zetten.
Het voorlopig bestuur van ,,Het
Houten Paard" ziet er als volgt uit:
ln het kailer van de ,,Drie-Eilanden- J 't Mannetje, Rockánje, tel. 01894Spelen".
Bii de oprichting was ook de heer
P. Kapteijn ven de Rotterdamse
Schaakbond aanwezig. Om de toekomstige leden een indruk te geven
van wat de Rotterdaihse Schaakbond
is, reikte hij het maandblad van deze toèlaat. Zlj zin hartelijk welkom op
vereniging uit. Het enthousiasmedat de elubavonden en kunnen zich opgedc schaken toonden lcidda rl mgl ven b[i de bestuursleden

"Het Houten Paard" voor
schaakliefhebbersin
Oostvoorneopgericht
Vorige week is in Oostvoorne in
,,Buitenlust" een schaakverenigingopgericht. Dit initiatiel was afkomstig
van de hder E. J. Meesters, ilie een
aantal huisschakers bii elkaar hail gctromhelal, 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
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De eerstecompetitiewedstrijdvan de R.S.B.in de derdeklasseC was tegenGambiet I uitRotterdam
en werd door H.H.P. met 5,5 - 4,5 gewonnen.
In december1965kwam het eerstenummer van het contactbladuit onder redactievan J.'t Mannede en
H.J.Meesters,met daarin het "beroemd geworden" voorwoord van wijlen oud-burgemeester
H.W.Sprengerluidend:
Bij de eerstesprongvan "Het HoutenPaard"
Mechanisatiekenmerktonzeeeuw.Steedsmeerwordtonze eigen
doorroutine.Daar ziteen gevaarin:het gevaar
denkarbeidvervangen
van verstaring. "Rust roest" is ook op onze hersenenvan toepassing.
Het is een bekendfeit: spieren,die je niet voldoendegebruikt, verliezen
hun stevigheiden hun elasticiteit.Maar evenbekendis: wat je in het
werk tekortkomt, kun je in je vrije tijd inhalen.Vandaardat wie veel
zittend werkt somsde raadkrijgt, buiten kantoortijd te lopen of te
fietsen.
Wie overdagzijn hersenenniet - of eenzijdig - gebruikt, doet er goed
aan,ze's avondsde ruimte te geven.Het schaakbordbiedtruimte in
overvloed: 64 velden! Ruimte voor beweging na gyqweging; voor
ontspanningdoor inspanning.'n HoutenPaardzieter op het eerste
gezichtonbeweeglijken niet erg spannenduit. Maar schijnbedriegt.
Laat Uw Houten Paardeenvoorbeeld nemen aanzljnbefaamdecollega
in Troje: toende duisternisgevallenwas, bleekhet gevuldmet
geestdriften kracht.
eensgezindheid,
Ik wens de redactietoe, dat zij de zakenniet teveel "zwart-wit" zal
zien. En vooral: dat haar stemnooit mat zalklinken.
Want eenpaard,dat niet blijmoedig hinnikt , is venveelwaardals een
als eenkoning die mat staat!
W.H.Sprenger.
Dit voorwoord werd later in zijn geheelovergenomenin het contactbladvan de RotterdamseSchaakbond
en was een gÍote stimulansvoor het bestuurom met volle kracht door te gaan.
verspeeld.Winnaarwerd de heerRijkee uit
Op2l december1965werd het eerstesnelschaaktournooi
Brielle. Pikant verschijnsel:Dokter Broekhuizenuit Rockanjespeeldeook mee,maar moest zijn partij
afbrekenwegenseenbevalling!
gehoudenonderleiding
Op I 1, 18 en 25 juni 1966werdende eersteschoolschaak-kampioenschappen
van J.'t Mannetje.Winnaar werd Leo Arkenboutvan de Chr. ULO te Brielle en lid van H.H.P. Deze
schoolwerd tevensde eersteschoolkampioen.
In maart 1967verscheeneen extra editie van het
contactbladomdat H.H.P. 1 kampioenwas van de 3e
klassec van de R.S.B.en naar de2e klasse
promoveerde.Mededoor dit kampioenschapwerd het
volgendeseizoeneen2e teamgevormd,dat in de 4e
klassewerd ingedeelden in maart 1969kampioen
werd en ook promoveerde.Gelooft U mij, dat waren
prachtigemomenten.
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Een volgendhoogtepuntwas de organisatievan het
NederlandsJeugdschaakkampioenschap
1969in
samenwerkingmet de R.S.B. en gesponsorddoor de
B.P.raffinaderij.Er werd gespeeldin gebouwde
Toren te Oostvoorneen in de kantinevan de B.P.
Jeugdkampioenwerd Gert Ligterink na een
beslissingsmatch
tegenHansBóhm. Dit
jeugdkampioenschapis daarnanog enkelemalen door
onzevereniginggeorganiseerd
met wedstrijdenin de
filmzaal van de B.P.
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Tot slot zou ik nog enkelebelangrijke data
willen vermelden:
Zomer l97l : H.H.P. in de lucht via de
A.V.R.O. 1972: Verhuizingvan Dorpshuis
naar gebouw "De Toren" en van
dinsdagavondnaardonderdagavond.Januari
Contactblad. Juni
1973: Redactie-wisseling
1975: Aanschaffingspeldjes10jarig
lidmaatschap.SeptemberI97 5 : verhuizing
van gebouw "De Toren" naarCultureel
centrum"De Man".

"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.

Heel veel is er nog te vertellen uit die eerste
jaren van ons HoutenPaard,maar dit
zou dan te klein zijn en
Jubileum-nuÍruner
niet
aanbod. Maar neemt
komen de anderen
veel,
heelveel is er
U het van mij aan,
gebeurdtijdensdie clubavonden,
de onderlinge
bestuursvergaderingen,
leuke
wedstrijdenen de bondswedstrijden:
Maar
het was
dingenen minder leuke dingen.
praten
met
elkaar te
en te
steedsweer fijn om
maken
vrienden
te
en
schaken,vrienden te
krijgen.
de bedoelingvan het
Schaakvrienden,
is,
schaakspel om strijd, eerlijke strijd met
elkaar te voeren op de 64 velden. Te winnen
of te verliezen of te remiseren.Maar het
belangrijksteis om menselijkecontactente
maken,vriendschapte sluiten,op welk
niveau dan ook. De bedoelingvan ons eerste
bestuurwas om eenverenigingvan vrienden
te zijn in eenprettige sfeerandereclubs
(mensen)te ontmoetenen gezelligmet hen
van gedachtente wisselen.Wij zijn eenfijne
dat moet zo blijven, waar
schaakvereniging,
we ook spelenof zijn.
Dat ook in die geestons 25 jarig bestaan
gevierdmag 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
Bertie Brandwijk-van Julsinga

11

resÍaurant

'tGollíe
rockanje

café restaurantmidgetgolf
Swinsedreef
22 Tel. 01814-1829

zijn de
S feer - S ti j l - K w al i tei t en Gastheerschap
pi j l ers w aar w i j al rui m 30 j aar op bouwen.

co
WONINGINRICHTING

Bruiloft
Receptie
Familiediner
Feeslavond
Uniek gelegenin bos en duin 50 meter van het
strand. R ui me parkeergel cgen heid.
Ook vandaagnog
vornteà zij de basis
voor een geslaagde:

Een uitgebreide inJorntotiefolder v'ordt u op
oanvrsag toegesluurd.
Op l8 Íebruari ueneÍ í2.OOuui kunt u bli on. wccr
torocht yoordc u welbckcndebrunch! Bcrcrvecrnu.

MOLENDIJK2 - 3235XG Rockanje
TELEFOON
01814-2146

BLOEMSIERKUNST

Openingstijdenvan de Westvoornseapotheken:

"De Kloosterhof'

Op werkdagenvan 8.30 uur Vm 17.30uur.

GroeneKruisstraat
13,Rockanje
Te l.01 814- 1736
In de weekenden:
Apotheek
Voorweg
21,tel.no.01815-3824
Oostvoorne,
van11.30uurt.m.12.00uur
en van17.30uur t.m.18.00uur

HETADRESVOOR:SNIJBLOEMEN,
KAMERPLANTEN,POTTERIE,
VAZEN,ETC...
Loopeenbinnenen overtuiguzelfvande kwaliteit
prijzenvan onze
en de zeeraantrekkelijke
artikelenen vakkundigeverzorgingvan al uw
bruids-rouw-en bloemwerk.

ApotheekRockanje,
GroeneKruisstraat,
tel.no.01814-2503.
van12.30uur t.m.13.00uur
en van18.30uur t.m.19.00uur

Ook zijnwij gespecialiseerd
in tuinaanleg
en
onderhoud.
Bel voor informatie
01810- 12866Brielle

BUITENDEOPENINGSTIJDEN
UITSLUITEND
VOORSPOEDRECEPTEN
DIENIETKUNNEN
WACHTEN
TOT DE OPENINGSUREN:
TEL.NO.01815
-38,24
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De strijd om het wereldkampioenschaptussende
Rus Boris Spasskien de AmerikaanBobby
Fischer is het vervolg op een wel zeer oude
schaakgeschiedenis.
Het schakenen dammen
behorentot onzecultuur en eenhistorisch
overzicht van dezebordspellenleidt dan ook bij
automatischtot eenbrokje cultuurgeschiedenis.
In dit zeerbeknopteoverzicht zal getrachtworden
iets van de achtergrondenvan het schaakspelte
belichten.

"Bordspel" is een soortnaam,waarvande diepstebetekenismoet worden gezochtin de kring van de
zinnebeeldigestrijd. Het woord duidt dus eenreeks spelenaandie als gemeenschappelijkkenmerk
dragen:het zinnebeeldigvoorstellenvan bepaaldehandelingendie hoofdzakelijk eenkamp, een strijd of
een gevechttyperen.Dezehandelingenwordenvertoond,zonderwezenlijkewapenen,met figuren,
speelstukkengenaamd.De beperkteruimte: een bord, een tafel, een veld, eenvloer of een kleed wordt
door lijnen in een zekeraantalvakken verdeelden schept,samenmet de figuren, de afgeslotenwereld
van de zinnebeeldigestrijd.
Ons bordspelkan in het algemeenniet alléénworden opgevatals eenhulpmiddel dat ten doel heeft
aangeborenwedijver of behendigheidte bevredigen.Het mag zekerook worden opg'evatals een
overblijfselvan Oud-Oostersegeestescultuur.
Evenalshet sprookjevan de mythen is afgeleid,zo zljnde
bordspellenoorspronkelijkontleendaankosmischeen cultischehandelingenen denkbeeldenvan de
primitieve mens.Ter verduidelijking:de Egyptenarengebruikteno.a. speelbordenmet 8 of l2 velden.
Het cijfer 8 duiddebij hen de onderwereldaan (cultisch),terwijl het cijfer 12 herinnerdeaande zodiak,
dat zijn de 12 vakken van de dierenriem (kosmisch).De speelstukkenbij de Egyptenarenwaren versierd
met dierenkoppenen ook daaruitkan men de cultische achtergrondenvan zulke bordspellenopmaken:de
Egyptenarenvereerdenimmers hun godenook in dieren.
Deze grondgedachtenwettigende gevolgtrekkingdat bij de grote verscheidenheidaan handelingen,vele
afzonderlijkevorÍnennaast,en onafhankelijkvan elkaarzijn ontstaan.
Archeoloeischevondsten.
Tegenwoordig zijn de bordspellenwijd en zijd bekend,maaÍ ze bestondenook reedsmeer dan 60
eeuwengeleden.Geenszinsbeperktenzlj zich tot de meer beschaafdevolken; men heeftze bij praktisch
alle volken aangetroffenmet de meesteenvoudigespeelwijzetot de uitersteverfijning toe.Dit laatsteis
nog geenmaatstafvoor de ontwikkelingvan eenvolk want ook stammendie op eenlaag
rndegetoond.
vonden,evenalsaÍbeeldingendaarvanop grafstenen
)nvan Egypte,West-Aziëen landenrond de
r onder de archeologischevondstenen enkele
lle kunst,bestaandeuit zowel versierdaardewerkals
ivoor. Dat de bordspellenin die vroegetijden ook reedsde aandachthaddenvan vorsten,blijkt uit een
gevondenop Kreta, uit de beroemdekunstperiodevan koning Minos. Gemaaktvan goud,
sp_eelbord,
zlIver,bergkristalen diamanten,in eenlijst van ivoor met bladgoudbedekt,is dit vorstelijk produkt een
zeldzaamkleinoodvan vroegeMiddellandse-Zee-cultuur.
Bordspellenwerdenin klassieketijden beoefenddoor de Grieken,Romeinenen Kelten en ze worden
ook vermeldin de boeddhistische
literatuureeuwenvoor het beginvan onzejaartelling.De eerste
aanduidingeny11_bord_spel
vinden we in het hiërogliefenschrift van de zg. vóór-dynastiekeEgyptische
periode,ruim 3500v. Chr. In die tijden werd het daaraangeduidmet 'Mhn' (Mane).Het oudsfbekende
speelbordmet stukkendat bewaardis geblevenkomt ook uit het Egyptevan die tijd en is van Nijlaarde
gemaakt.Men heeftze ook gevondenin gravendaterendeuit het oud-EgyptischeRijk. Ze lagen-tussen
de dodenuitrustingdie de gestorvenewas meegegeven,
alweereencultischehandeling.Een
wandschilderingin eenEgyptischKoningspaleisuit de 20e dynastie(1200v. Chr.)illusrreerrons her

r

van Koning Ramses-III,die met zijn hofdamesafgebeeldstaat,
intiem huiselijke amusementsleven
bezig met het bordspel.Het parelmoerenspeelbord,50 jaar geledenopgegravenin Ur (woonplaatsvan
Abraham),afkomstiguit eenkoningsgraf,is een voornáámmet kostbareedelstenenbelegdkunstprodukt van de Sumeriërs.Het wordt geschatop 5500jaar.
Het Chaturanga-spel.
Waar komt dat schakendan nu eigenlijk wél vandaan? Waarschijnlijk uit de buurt van India. Vanaf
dat de
ongeveerde 7e eeuw na Chr. kennenwe immers uit het Sanskriethet IndischeChaturanga-spel,
versteen directeoorsprongis van ons Europeseschaakspel.Het was een nabootsingvan de Indische
wrjze van oorlogsvoering.Het Indischeleger bestonduit vier delen.Het Sanskrit-woord'Chatur' is
vier (denk ook aan het Franse'quatre') en 'anga' is deel, dus Chaturanga.Dezevier delen waren:
strijdwagen,paarden,olifanten en voetknechten,aangevoerddoor de koning en zijn groofvizier (de
is onbekend.Vermoedelijk is een hindoe in de
minister).De' uitvinder' van dit Chaturanga-spel
monnik in het begin van de 7e eeuw op het idee
een
boeddhistische
of
omgevingvan de Galgesvlakte
gekomendie Indischewijze van oorlogsvoeringna te bootsenop een bord van 64 velden.
gezienreedsduizendenjarenvoorhetbeginvanonzejaarZulkebordenbestondenzoalswehebben
telling, doch zij haddenniets 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.
Ratha Ashwa Hasty Mantri
Raja
Hasty Ashwa Ratha
Strategieis bij schakendan ook zeerbelangrijk.
Ter nadere verduidelijking vindt u hiernaast een
diagram met de opstelling van de speelstukken Pedati Pedati Pedati Pedati Pedati Pedati Pedati Pedati
zoalsgebruikelijk bij het IndischeChaturangaspel,
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.
Genoemdspel moet in de 7e eeuw ook al in Perzië
bekend zijn geweest,maar het spelendaarvanwerd
voetvoetvoetv@tvoetv@tvoetvoetal tijdens de profeet Mohammed (ongeveer tot
knecht knecht
knecht knecht knecht
knecht knecht knecht
630) verboden.Hoewel het spel in Perziëdus geen
gtote vlucht nam, zou het in dit land worden
strijd
strijd
Paard Olifant
Raad Koning Olifant
Paard
wagen
wagen
overgenomen door de daar verblijvende of
Arabieren.
reizende,eveneensmohammedaanse,
Deze gaven het een grote bekendheid. Aan het
eind van de 9e eeuw was het de schrijverMusudi die in zijn
Arabisch werk "De goudenweiden" uitvoerig schreefover
het uit Indië komendeChaturangaspel.
Onder Arabische invloed werden de borden ook van lichte en donkere velden voorzien. Tnals men in
de gehele Oosterseliteratuur veel sprookjes,balladen en fabels aantreft, zo was het schaakspelook
daarvoor een uitgebreide fantasiebron.Bij de Arabieren ging de fantasie tevens gepaardmet een
wiskundige aanleg.Hun voorliefde voor fabelachtig gÍote getallen is een trek, die waarschijnlijk is
overgenomenuit de Indische literatuur. Een voorbeeld van zo'n Indisch gedicht ontlenen we aan de
dichter Anzari, die omstreekshet jaar 1000 leefde en ook als schakerbekend stond:
"Grote vorst, leef nog 1000jaar in uw rijk,
1000jaren in uw rijk,
iederjaar 1000maanden,
iederemaand 100 000 dagen,
iederedag 1000 uren en
ieder uur 1000zulkejaren."
Wie de behoefteheeft een en anderuit te rekenenzal tot de slotsomkomen dat de dichter zijn koning
bijna het eeuwigeleven toewenst.

Uitvinderniet bekend.
De bekendePerzischedichter Firdusi schreef,eveneensomstreekshet jaar 1000,zijn beroemde
heldendicht'Shanama'(Boek der Koningen)en spreektdaarintweemaalover het schaakspel.
Op hoogst
poëtischewtjze behandelthij daarinde oud-Perzischetradities,gevondenin oude archieven.Daaruit
putte hij dat in hetjaar 550 eenIndischegezantopbezoekkwam bij de machtigeSassanidenvorst
Chosroesde Grote.Hij deeldehem mee dat de Indischekoning schatplichtigaanPerz\ëzou wordenals
Chosroesde regelsvan dat ingewikkeldespelzou vinden.De tweedelegendevan de dichterzegtdat het
schaakspelwerd uitgevondentot troostvan eenkoningin, wier zoon in eentwist gedoodwerd. Een
historischewaardemag men aande informatie in het gedicht 'Shanama'echterniet toekennen.
Sprookjesfantasie,hoewel zeerinteressantetreft men ook aan in eenArabisch handschriftuit de
dertiendeeeuw, waar gesprokenwordt over de graankorrelen het schaakbord.Men vindt hier de naam
SissaIbn Dahir als uiwinder van het schaakspel,
door hem uitgedachtvoor koning Shiram,eenkoning
met een naamdie nergensvoorkomt!
Zo rs er over de uitvinder van het schaakspeleeuwenlangmeer beweerddan men verantwoordenkon.
Langentijd wist men ook nog niet veel over de tallozeva-rianten,
nevenvarianten
en kombinatiesdie later
uiwoerig werdengeanalyseerd.
De fabel van de graankorrelen het schaakbord.
Nederlandsevertalingvan het origineleArabischehandschriftvan hetjaar 1250,uit de
Leidseuniversiteit,door eenoriëntalist:De Arabier Ibn Chalikan(l2ll - 1282)schrijft:
"SissaIbn (zoonvan) Dahir heefthet schaakspeluitgedachtvoor koning Shiram."Hij
vervolgt: "Men zegtdattoenSissahet spelhad uitgevondenen beval de speelbordenin de
tempel op te stellenen beschouwdehet spelals het bestewat men lerenkon, *ant het is een
inleiding tot de krijgskunst,eeneervoor de godsdiensten voor de wereld en is het
'fundament'voor alle gerechtigheid.
Hij uine zijn dankbaarheiden vreugdeover de gunst,waaÍmeede hemel zijn regering door
zulk eenuitvinding begenadigde
en spraktot Sissa:"Vraag mij alleswat gij verlangt.""Dan
wens ik " antwoorddeSissa"dat ééngraankorrelop het eersteveld, twee op het tweedeveld
en het aantalsteedsverdubbeldzal worden tot het laatsteveld bereikt is; hoe groot het
kwantum ook mogezijn, ik wil het bekomen."De koning wilde eerstaandeze 'geringe'
wens niet voldoen,doch toen zijn rentmeestereenen anderberekendhad en de koning
meedeelde,dat al hert graanvan de hele wereldniet voldoendewas om aande wenste
voldoen, sprakde koning tot Sissa:"Uw scherpzinnigheidom zulk eenwens uit te spreken
is nog bewonderenswaardiger,
dan het talentvan de uitvinding van het schaakspel."
Aan dezefabel mogenwe niet voorbijgaan,zonderte wijzen dat zelfsde grootsteItaliaanse
dichter Dante Alighieri ( 1265- I32I ) in overtreffenderap op dezefabel gezinspeeldheeft.
ln zljn hoofdwerk, het epos
'La Divina commedia'brengtde dichterBeatrice,de bemindevan zijn jeugd, in het paradijs,
omringd door legioenenengelen,en wel '1000 maal méérengelendan het getalgraankorrels
bij de verdubbelingvan de veldenvan het schaakbord.'
In een voemoot bij het werk van Dante staatergensvermeld, dat hij het schaakbord'een
stukje hemel op aardeneergedaald'zou hebbengenoemd.Daaraanzou hij nog de spreuk
hebbentoegevoegd:
"De overwinning eist voorzichtigheid." Er bestaatgrote twijfel of Dante zich zouhebben
uitgelatenin de geestzoalsdezevoetnootaangeeft.
Deze eersteaflevering van een seriegeschriftengetiteld "SCHAAK" vonden we in het archief van
het Max Eeuwe-centrumte Amsterdam.De samensteller
en schrijveris de heerA.v. Beek, geboren
17-2-'93 te Rotterdam.Als autodidactwijdde hij zich aanstudieop velerlei gebied.Mede door zijn
beroep:'salesman'in ruwe koffie, theeen tabak, verbleefhij veel in het buitenland.De
improductiviteit daarbesteeddehij onder andereaande studieder oudheidkunde.Het schaaken
damspelvormde daartoehet uitgangspunt.
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LONGINES
De zinvolle
a a n v u l l i n go p u w
p e r s o o n l r j kv er zorgrngsprogramma
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Vraagvrijblijvend
adviesbij uw BABORdepositaire:
INSTITUUT
VOORHUID-EN LICHAAMSVERZORGING

,,NEFERTETE''

oorweg 2 - Oostvoorne

01815-4529(b.g.g.3225

De groteverleiding.
Àls u dcnkr,dar u tescn alles
hestandhenr.srapdan ecnsin de
Ëlonda[-egendvooreenproefrir.Srart,
en voel de krachdee2.5 liter \'6 24
klepsmotor als u ioepel en geruisloos
riegrijdr.llnaar her komÍbn, dat ook
bij hoge snelhedenopdmaalis.
()nrspànu in de slèervolleambiance
van het harmonieuzeinrerieur en
genlet van de sulte die er heerst.
l)e l,egendheeÍtslechtsweinig
opties nodig, maar één daan'an
is cruise control. À4et een druk op
de knop schakelt u over
op 'cruisecontrol',zodat u onvermoeid over qrote aÍistanden

Ikweetdathet

IkbenbiideABN.

Oostvoorne,De Ruy 2, tel. 01g15- 2gTT
Rockanje,Dorpsplein4, tel. 01g14- 2O3g

I

Brielle,Voorstraat9-11, tet. OlgíO - I6000
Brielfe,Reede46, tel. Ol81O- 12611

FGFf{rD

Een auto voorhet leven
AUTOBEDRIJF
LEENMOL BV
Slagveld19, 3231AN Brieile
Telefoon01810- 13005/13777
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25 JaarHHP-varia.
Door de redactiewerd mij de simpelevraag gesteld."Kan jij voor mij wat hoogtepuntenvan de
afgelopen25 jaar op papier zetten,bestuurssamenstelling
en dat soort zaken.Graag volgendeweek als
"Jij"
("Mrj"
is
Carel Giebel,
is Ruud Bosch).
dat kan."
Bij het doorspittenvan mappenvol met notulen van bestuursvergaderingen
en algemene
ledenvergaderingen,berichtenvan RSB en KNSB, 183bulletins, handschriftenen mededelingen,ben ik
er achtergekomen,dat dit geeneenvoudigeopgavewas. De hieronderverzameldegegevensberustenop
een waar gebeurdegeschiedenis,maar helemaal zekeris dit niet.
Een onderverdelingis gemaaktin de volgendepunten:
-Bestuur
-Galerij der kampioenen
-Grote kampioenen
-Ledenbestand
-Clubgebouw
-Clubblad
-Hoogtepuntenen anderepunten
-Jaarlijkseevenementen
Bestuur
te
Door de diversedubbelfunctiesis het lastig om eenpreciesbeeld van de bestuurssamenstelling
verkrijgen. Enkelejaartallen zijn helaasopen geblevendoor gebrekaanvolledige informatie. Het eerste
bestuuris cursief gedrukt. Het huidige bestuuris te herkennenaanhet woord "hederf ' bij het "ím
jaartal"

1965- t979
1 9 8 0- 1 9 8 1
1 9 8 1- 1 9 8 4
1984- heden
1965- t978
1979- 1983
1 9 8 3- 1 9 8 5
1985- heden
1965- 1967
1967- 1970
t970 - r973
1973- 1977
1977- heden
1965- 1969
1969- 1972
1972- 1973
r9t3 - 1976
1976- r98r
1 9 8 1- 1 9 9 0
1990- heden

J.'t Mannede
Voorzitter
A.Duynhouwer
R.Speyer
W.Sterk
H.J.Meesters Secretaris
J.H.Knipscheer
G.v.d.Hurk
R.Bosch
H.J.Meesters Penningmeester
Bekkers
G.vd.Hurk
W.den Dekker
C.A.Giebel
H.Timmers
Wrastryateiau
J.v.d.Koov
V/.v.Ommêren
H.v.d.Ree
J.H.Knipscheer
W.Sterk
K.Galenkamp

I

I

I

I

De hoofdklasseis pas opgerichtin 1978(red.)

I
I

le Klasse

r96s I
1966I
1967/
1968/
1969I
1970I

1966
1967
1968
1969
1970
1971

2e Klasse

H.Timmers
F.Timmers A.Duynhouwer
F.Timmers
Hollander
F.Timmers J.v.d.Kooy
F.Timmers
J.v.d.Kooy

r97r / 1972
1972/ 1973
1973I 1974

r974I r975
r97sI r976
1976I 1977

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

2e Klasse
A.Elsman
Leeuwenburg
W.v.Halen
H.Koster

I

I

iI

I

I
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aantal
leden

Verloop van het ledentalgedurende25 jaar
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HHP gemiddelden
over25 jaren.

Grote kampioenen
1977- Wim Koster wordt R.S.B.kampioen.
1978- Arie Langendoenvoor de eerste maal 2e vanNederland bij
het dovenschaak.Hij zal dit
later verbeterenmet het Nederlands Kampioenschap,
waardoor hij aan het wereldkampioenschapmag
deelnemen.

jaar t al

necreatresnelens

a s prr a n t e n
senjoren

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

JUnrOren

Clubgebouw
1965- 1972 "Dorpshuis"naastde brandweerkazerne
1972- 1976 "De Toren"
1976- heden Dorpscentrum"De Man"

(dinsdag)
(donderdag)
(donderdag)

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

18

*l9l5 - Natuurlijkook in dit jaar: de eerste10-jaarspeldjes,die werdenuitgereiktaan:C.J.Arkenbour,
A.Duynhouwer,H.Meesters,J.v.Reek,J.'t Mannede,F.Timmers,H.Timmersen A.Langendoen.
Alle
ledenonwangenook eenvaande.
VoorzitterJ.'t Mannetjeontvangteen"luxe" schaakbord
met "luxe" stukken,als dankvoor zijn 10jaar
voorzitterschao.
T.g.v.het 10-jàrigbestaanwordteensimultaangespeeldtegende schaakmeesters
Bouwmeester
en
Withuis.
Uitdagingswedstrijdenworden gespeeldin 't Gors, waarmeegroot geld is te verdienen.
*I976 - De heerGalenkampwordt gehuldigdals waardevolstelid, omdat hij 1000,=voor de
f.
verenigingheeftkunnenbemachtigen(sponsors).
*1976 - Er wordt in de ALV verteld,dat er weinig animo is om te fuserenmet s.v." Vierpaarden".
Toch is er eind 1982weer sprakevan eventuelefusie.
*19161I979- Briefschaakwedstrijd
tegenForst(BRD) werd mer 8,5-7,5verloren.
*1916 - Vanaf dit jaar zullenin de bekerwedstrijden
opgelegdeopeningengespeeldmoetenworden.
Tevensworden de finessesvan dezeopeningenvóór de wedstrijd aande spelersuitgelegd.In 1978was
het themaScandinavisch
(e2-e41. d7-d5Xtoenwas ik helaasgeenlid van het HHP).
* L977- Tijdens de rondvraag(ALV) wordt door de heerJ.vanHalen gevraagd,of het twaalf en eenhalf
jarig bestaangevierdzal worden.Dit is niet het geval.
*I9ll11978 - De "Hoofdklasse"ontstaatuit de bovenste8 van de toenmalige1eklasse.
*19781I919- Schaaktheorie
voor senioren.
*I979 - Nieuwestatutenen inschrijvingbij de Kamervan Koophandeli.v.m. het verenigingsrecht.
*I979 - Jan 't Mannetje(voorzitteren medeoprichter)neemtin oktober(voorlopigen naarlater blijkt
definitief) afscheidvan het HHP.
x 1981- Brielle bestaat650jaar en duseenschaaktoernooi.
*1984 - Recreatieschaak
wordt opgerichten verdwijnt2 jaarlater weer.
*1984 - JacoKoster vraagtin de ALV of er eenrookverbodtot 21:00 uur kan worden ingesteld(dit
is
nog steedseenteerpunt).
* 1985- In septemberis er eenretiniemet oud-ledeni.v.m. 2O jarig bestaanvan HHP(veel
oud-leden
komen eenpode schakenmaarwordengeenvan allen weer lid).
*1986 - Aan de heerDuynhouwerwordt hetere-lidmaatschap
uitgereikt.
*1987 - Dames-,Moeders-en Vriendinnen-schaaklessen
doorde heerSterk (gelukkigblijvenenkele
dameslid van het HHP).
'*1987- Organisatie.van
de finale van het NederlandsScholenschaek
Kampioenschap(basisen
voortgezetonderwijs).
* 1989- De "geschillencommissie"
wordt opgericht(enis tot nu toeniet opgetreden).
*1989 - De"zaalwacht" wordt opgericht(in de ALV van 1985was hier
al sprakevan).
*1989 - De "JubileumcommissieHHP 25 jaar" begint zijnwerkzaamheden.

*1990
- 15 september,HHP 25 jaar.
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Jaarlijkseevenementen.
-Massakampmet Spijkenissevanaf l97l totin de tachtigerjaren.
van de Z.H.-ellandentot 1983.
-Opensnelschaakkampioenschappen
van de Z.H.-ellandenvanaf 1965- heden.
-Schoolschaakkampioenschappen
-Bekerschaakím 1988(wegensovervol programmagestopt).
-Boutschaakvanaf 1984- heden(opentoernooimet voor elke deelnemereenkip).
-Jeugdtrainingdoor eenechteschaakmeester.
vanaf 1988- heden.
-BP-openluchtjeugdschaaktoernooi
-Schakentijdensde Jacobavan Beierendagvanaf 1984- heden.
-Schakentijdensde Burchtfeestenvanaf 1984- heden.
-Kampioenschapder Kampioenenvanaf 1988- heden(eilandenkampioen).

Erelidmaatschap
voor deheerA.Duijnhouwer.
jaarHHP-varia"isin 1986heterelidmaatschap
Zoalsvermeldinderubriekhoogtepuntenvanartikel"25
"de
Plantage"verbleefter revalidatie.Bij het
uitgereiktaande heerDuijnhouwer,die toenin
voorbereidenvan dit schrijvenverblijven de heeren mevrouw Duijnhouwer beidenin het verpleegtehuis
"Leemgaarde"te kunnenverhuizen.
in Brielle en hopenbinnenkortnaarhet bejaardencentrum
geboren
Reeds
in
Rotterdam.
tijdensde lagereschool-periodewas hij een
Ons erelid werd 3 Juni 1912
voor
Feyenoord
en
speelde
er in het eersteteam toen hij 18jaar was.In
enthousiastvoetballer
zijn club
1933werd hij gekozenin het nationalevoetbalteam en beleefdein de Holland - België wedstrijd in
Amsterdameen2-I nederlaagvan dat team. De spelerskent hij nog bij namete weten:doelmanv.d.
Meulen en de veldspelersWeber, Pelikaan,van Run, Andriessen,Breitner , van Nelle, Adam, van der
Burg,Wels en"onzeToon".
Tijdens de oorlog is hij langeretijd "ondergedokengeweest"op aanradenvan zijn werkgever dhr. van
Sonneveldbij de Ford garageaanhet Marconiplein.
Na eenopleidingals voetbaltrainerkwam hij in l95l in dienstbij de voetbal-vereniging"Zwartemeer"te
Klazinaveenin Drente.In 1961ging hij naarOostvoorne om de nieuw te vormen camping"Het
kruiningergors"te beherenen de Oostvoornsevoetbal-verenigingte trainen.Op 67 jarige leeftijd ging
Toon in l9l9 metpensioen.
Lid van Het houtenpaard was hij vanaf de oprichting en nam in 1969 deel aanhet bestuur in de
functie van commissarisvan het materiaal.Ook was hij degenedie de eersteaanzetgaf voor de
bloeiendejeugdafdelingmiddelskontaktenmet de Oostvoomsescholen.Hij fungeerdeals voorzittervan
deverenigingvan 1980-198
1.
Een levenvol sporten sportbegeleiding,
eenerelidmaatschapwaard!
HEMELENHEL
Willozestukken,waarmeeHij 't schaakspelspeelt
op 's wereldsbord, almachtigenverveeld.
Hij doet een zet,geeftschaak,Hij slaat tenslotte
en gooit ons in eendoos,in wit en zwart gedeeld.
J.A.A. Peters
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programma1990
Zomerschaak
Het Houten Paardtijdensde
Op zaterdag9 juni a.s.is het weer zo veÍ, dan houdt schaakvereniging
voor dejeugd.
Jacobavan Beierendagte Oostvoorne,voor de derdekeer het openluchtschaaktoernooi

3e Raffinaderijopenluchtschaaktoumooi
voor dejeugd.
NetherlandsRefining Company
sponsortwederomhet openlucht
j eugdschaaktoernooi
van "Het
Houten Paard."
Eind vorig jaar is het
samenwerkingsverbandtussende
Rotterdamseraffinaderijen BP en
Texacovan startgegaan.Een
nieuwe bedrijfsnaami s tegelijkertijd
geihroduceerd:
"NetherlandsRefining Company"

Rekentu
evenmee

De beideproductie-lokatiesin
zowel Europoortals in Pernis
zullengeleidelijkhet gezichtvan de
nieuweonderneminggaan
uitdragen.
De naamBP was al vertrouwdvoor
Het HoutenPaard.Tweemaal
eerdertrad de BP raffinaderij op als
hoofdsponsorvan het openlucht
in Oostvoorne.
schaaktoernooi
Dat door de naamswijzigingvan de
BP voor onzeverenigingnietsis
veranderd,bewijst wel de prettige
onderlingesamenwerkingsverhoudingen.
Dit toernooi heeft ondankshet feit
dat het nog maaÍ voor de derdekeer
wordt gehouden,al eenenorrne
bekendheidgekregen.Vorig jaar
kwamendeelnemersuit wel 16
verschillendeplaatsengraagnaar
Oostvoorneom in een,door
eryarenwedstrijdleidersgoed
NetherlandsRefiningCompany
georganiseerde
wedstrrjduit te gaan
Postbus1033
3180 AA Rozenbura
Nedeíand
maken wie er met de prijzen naar
huis mocht gaan.
Dat er in eenopenluchttoernooiwel het eenen anderaanorganisatiekomt kijken behoeftgeenbetoog.
Altijd zijner wel toeschouwers,
die in het heetstvan de strijd goedbedoeldeaanwijzingengevenhoeeen
partij gewonnenkan worden.De kinderenzijn gelukkig ervarengenoegom zo'n toeschouwerer op te
wijzen dat het toch om serieuzewedstrijdengaat.Ook de wedstrijdleiderzieter natuurlijk op toe dat
e.e.a.op een prettige,sportievewljze verloopt.
Er wordt gespeeldvolgenshet Zwitsersesysteemmet een speeltempovan25 min. per persoon.De
uitslagentellen meevoor het GrandprixToemooi.
Ingeschrevenkan worden in 5 categorieën,te weten:
A - categoriegeborenna37-I2- 1969
B - categoriegeborenna31-12- 1913
C - categoriegeborenna3l-72- l9l5
D - categoriegeborenna3l-I}- l9l7
E - categoriegeborenna3l-12- l9l9
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De prijzenpot in de vorÍn van boekenbonnenwordt beschikbaargestelddoor :
"NetherlandsRefining Company."

1eprijs
2eprijs
3eprijs

A - cat.

B - cat.

100,=
50,=

50,=

35,=

?5-

)5-

20,=

15,=

)5 -

C - cat.

D - cat.
t< -

20,=
10,=

De allerjongstespelerdes( tot 10 jaar ) worden ook dit jaar weer door postzegelhandelBarnevelduit
Brielle verwend. Want elke schakerin deze categorie E gaat aan het einde van de dag met een prijs
naarhuis. De kampioenvan dezegroep gaatmet de "Postzegelhandel
Barneveld-beker"naar huis!
Voor inschrijving en informatie: Dick Kegge.Tel. 01810 - 16670.

P ostzeg elhandel B arneveId.
Brígantijn 132
Brielle
Tel.01810- 13748
I nkoop,verkoop,tilcatie
FD.C.'S
Supplementen (aanvullingsbladen)
Wij verzorgenal uw nieuwtjes

eventueelgratis bezorgenaan huis.

Het Kampioenschapder Kampioenen.
Dit jaarlijks hoogtepuntvan de HHP-wedstrijdenwordt gehoudenop 18 augusrusa.s.
Deze wedstrijd tussende allerbesteschakersvan onze regio is in zijn soort, zijn opzet,de sterkte van
99 spelers,de eerlijkheid van wedstrijdvorm niet te overtreffen door welke anderewedstrijd dan ook.
Nadat de spelerseen heel jaar op de eigen club hebbenmoeten bewijzen dat zij de sterkstévan hun
club zijn, komen zíj naarOostvoorneom tegende kampioenenvan de clubs uit Stellendam,Rozenburg,Hellevoetsluis,Spijkenisseen Oostvoornezelf, uit te gaanmaken wie er dit jaar aanspraak
mag makenop de titel: "Kampioen der Kampioenen."
Alleen de nummers I en 2 van de clubs uit bovengenoemdeplaatsenmogen in Oostvoorne aan de
eindstrijd_deelnem€n, zodatmen er van-verzekerdkan zijn dat de wedstrijden van een zeer hoog
niveau zullen zijn. De kampioenvan 1988en 1989,'Wim Koster, zal er weer alles aandoen omTich te
plaatsenyo91de eindstrijd, zodathij de verdedigingvan zijn titel zelf kan bewerkstelligen.
Dat hij hierbij de nodige tegenwerking van de anderekandidaten zal krijgen is iets dat u zelf ook kunt
bekijken.
Iedereenis n.l. welkom in de "Koffieshop de Oude Bakkerij" in drogisterij "de Man", om zelf de
titanen-strijdtussenalle kampioenenvan onze eilandente komen volgen.
Heus wij sprekenuit ervaring als we zeggendat een bezoek aan dezegeweldige schaakwedstrijden
meer dan de moeite waard is.
De wedstrijden worden door de zeer ervarenarbiter Joop Knipscheer ingedeeldvolgens het Zwitserse
svsteem.
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De sfeertijdensde wedstrijdenis er eenvan grotesportiviteit.Daaralle schakerselkaarnatuurlijkal
twetenzij hoemoeilijk het zal wordenom te winnen.
eerderzijn tegengekomen,
Toch zal er op het scherpstvan de snedewordengestreden
waarbijde collegialiteit,de sportiviteiten
de gezelligheid
deboventoonzal voeren.
Dus of u nu wel of niet ietste doenheeft,"U magde kansom alle groteschakersvan het Voornseland,diedit jaartegenelkaargaanstrijden,nietmissen!!!!! !!!"
De 1e zetzal om 10.30uur wordengedaandoor de mandie dit toernooiook dit jaaÍ weer
mogelijkheeftgemaakt,te weten: Henk Swank.
Tevensbedankenwij Formido-Oostvoorne
weerhartelijkvoor het ter beschikkingstellenvan
de wedstrijd-tafels.
TOT ZIENS DUS OP ZATERDAG 18AUGUSTUSa.s.IN

Koffieshopde OudeBakkerlj"

voor evt.nadereinlichtingen:
Dick Kegge.Tel.01810-16670
r

S tati onsw eg
6. 8, Oostv oor ne

Schakentijdensde Burchtfeesten.

r

"Het HoutenPaard"tijdensde
Op zaterdag25 augustusa.s.organiseertde schaakvereniging
Burchtfeesten
te Oostvoorneeenaantalschaakwedstrijden.
Diverseprijzenzijn er te winnenen deelname
is zoalsaltijd gratis.
Het programmavoor dezedag zíeter alsvolgt uit:

r

11.00uur.Aanvangafvalwedstrijd.
Maximaal28 deelnemers.
De bedenktijdis 15min. perpersoon.
le prijs - een3 gangendinervoor 2 personen.
(( beschikbaar
gesteld
eestelddoorsnackbar't Cenffumte Oostvoorne)
2e prijs - eenboekenbon
ter waardevanf 50,=
3eprijs - eenboekenbon
ter waardevanf 25,=
4e prijs - eenboekenbon
ter waardevanf 15,=
14.30 uur.Snelschaakwedstrijd.
Ledenvan HHP spelentegenuitdagersuit hetpubliek.
Bedenktijd5 min. per persoon.
Ook hierbij zijn mooieprijzente winnen.
Aan de kraamis er de heledagde mogelijkheidom tegenledenvan HHP te schaken.Voor iedere
winnaarof remise-speler
is er eenprijsjebeschikbaar
!!
Volgensde kok van snackbar't Centrumzalhetdinerdat gewonnen
wordtdoorde winnaarvande
afvalwedstrijd,
uit eendrie gangenmenubestaan
beslistniet zoumiswat in een5 sterrenrestaurant
staanop de menu-kaart.
(wie heteerstkomt .....)of misschienwat nadere
Wilt u zichnu alvastopgevenvoor de afvalwedstrijd
informatieoveronzeschaakvereniging,
clubavondheeftin dorpscentrum
die elkedonderdag
"de Man"
(we startende le donderdag
in september)
neemdanevencontactop met
Dick Kegge.Tel.01810-16670.
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De zaterdagen8 en 15 september- 2 feestdagenvoor de HHP-schaakjeugd.
Llens"zijn, denkenwe 2 zaterdagennodig te hebben.
15 septembervoor de ouderejeugd.In bijzondere
:en.
pgevenbij dejeugdleiding,zodatwewetenwie er
ot.
arom verzamelenwij op beide dagenom 9.00 uur
seautostrandbij km.-paalT.Zwervendlangshet
e uitspanning't Golfie in de Rockanjese-duinen.
rt ons een lekkere kop soepmet een broodje.
ogenom 12.00uur dezefeestdagin " het Golfie"
beginnen.
Doorgeefschaken.....
Als we er allernaalzijn krijgen we wat te drinken en gaanwe doorgeefschaken.Je mag zelf uitmaken met
wie je samenwilt spélen.Vérzineenleukenaamvoor je team-danstellen*ij t99I de leukstenaameen
prijJjebeschikbaar.Dan wordt het dus werkengeblazenaanhet schaakbord.Wij zijn per slot van
Of niet soms?
rekeningschakers......
Voor dJwinnaars zljner leuke prijzen en iederedeelnemerktijgt een kleine herinneringsmedailleomdat
onsHouten Paard z'n25e verjaardagviert.
het minigolf al eenseerderheeft gespeelá,mag met
lt aanwijzingenen komt dan wat later aande beurt.
;. Wie netjesz'n golfkaartje,ingevulden wel door de
annekoek.De bestevijf mini-golferskrijgen een
s evenwachtentot de andereuitgespeeldzijn.
:stdagte beëindigen.
Vervoer
Wb rekenener op dat jullie zelf het vervoer naar het strand of naarde uitspanning 't Golfie in Rockanje
kunt regelenmeije ouders. Als dat erg moeilijk is moet je dat uiterlijk 3 septemberlaten weten bij
meneefKnipscheer,dan kan die misschiennog wat regelenvoor je.
Dat geldtnatuurlijk ook voor de thuisreis.
Oh já, dan is er nog éénding .....iedereendie jeugdlid van de schaakclubis mag meedoen,maarje
moet wel minstensvoor 5 maandencontributiebetaaldhebben.
Donderdag13 september- 25jaar - Jubileumreceptie
Op dezetweededonderdagin septemberis er vanwegede te houdenJubileumreceptiegeenjeugdschaak
om 18.30uur.
Om 19.00uur zal bestuuren feestcommissiede zaalvan het dorps-centrum" de Man ",
Burg. Lerteweg30 te Ooswoorne,gereedmakenvoor de receptievan 20.00 - 22.00 uur.
en Wethoudersvan de GemeenteWestvoorne,de
UitnodigingenzljnuitgegaannaarBurgemeester
ambtenarenvan de bureauWelzijn van Westvoorneen Brielle, het bestuurvan de Rotterdamse
Spijkenisse,Pionier-Hellevoetsluis,
Schaakbonden de besturenvan de naburigeschaakverenigingen
Stellendam,de Penningte Rozenburg.
en sponsorsen" last but not least"onzeledenen oud ledenzijn van harte
Ook onze adverteerders
welkom.
Onder het genot van een kop koffie, eenhapje en een drankje, wellicht een toespraak,hopen wij er een
genoeglijkeavondvan te maken.
Wellichreen war ongebruikelijkemededeling- maar schakerszijn vaak nogal verstokt - de materiaalkast
zaltotminimaal 22.00uur geslotenblijven.
Afhankelijk van het verloop van de avond zal er nadien nog gelegenheidtot schakenworden gegeven.
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Naar veler ujtgesprokenwens hebbenwe_omgeziennaareen gerenommeerdesimultaanspeler.Dit was
niet eenvoud.igvanwegehetdruk bezettelevei van de internaïionaleschaakmeesters.
Wij priiren óns
dugo1! gelukkig.d: internationaleschaakmeester
en revensKNSB-coach, die onre geuoideráe
schaakjeugdin vijfjaar zoveel schaakkennisheeft aangereikt,bereid re vinden dezeíimultaanwedstrijd
tegenons te spelen.
Het treffen begintom 14.00tur en.zalplaatsvinden in het restaurantvan het Badhotelin Rockanjeen is
voor i^edereen
toegankelijk. De zaal woldt geopendom 13.15en en de plaatsenmoereningenoÀËiiriSn
om 1 3 .55 .
In eenronde met 40 spelersmaximaal,verwachtenwe dat evenementtot plm. 17.00kan duren.
Gegadigden_voor
dit schaakgebeuren
zullen merendeelswordenuitgenodigddoor het bestuur.Eventueel
overblijvendeplaatsenzalonzeongeëvenaardewedstrijdleideraanilefneUÉrs onderde bezoekers
uitdelen.
Consumptieszijn aande bar verkrijgbaarvoor eigenrekening.

f

Wij wensenalle geïnteresseerden
in dezesimultaanveel genoegenmet hun eventuelebezoek.
Zaterdag22 september- 25 jaar - jubileum-diner.

f

I.
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Ter afsluiting yal het septemberfeestprograrnmaverwachtenwe onze senior-en juniorleden met hun
vanaf 19.00uur in hetrestaurantvan het BadhoteÍRockanje.
PSrtneTen enkele.genodigdgn
U wordt verzocht bij binnenkomstde klaarliggendepresentielijstte rekenen.
Na wederzijdsekennismakingmet echtgenotes/ partnerswordt u een aperatiefjeaangeboden.
Waama eenuitgebreid koud buffet metéxquise gèrechtenalle eer kan worden áang"íaan.
uiteraard zal eenglas goedewijn of anderétafeldrank niet ontbreken.
In.del-oopvan de avondworden o.a.de ledendie reeds25 jaarlid zijn naarvoren gehaalden evenin het
middelpuntvan de belangstellinggeplaatst.
Aanwezigendie tretwoord willen vóereT:.gfop eenanderewijze eeneigenbijdrageaanhet welslagen
van de avondwillen leveren,zijn natuurlijk van hartewelkom.
Vertrouwenddat dezeavondeenwaardigeafsluitingvan de eerste25 jaarHHP zal kunnenworden,
verzoekenwe alle leden toch vooral aanwezigte zijnl
de Jubileumcommissie.

SIMULTAAN
De schaakclubkrijgt eenmeesterop bezoek,
tegenhem spelenis eenvorm van luister.
Eenzaambevechthij 't viervoudig gefluister,
tochvalt voor sommigenal snel hà doek.
Jouw stand biedt kans,althansvolgenslrct boek.
Bedachtzaamvolgt zijn zet: 't idee bliiyt duister
tot 't paard,,gepend,ontworsteldaan ziin kluister
door 'n wendíngplots je terugdrffi in de hoek.

De strijd duurt lang, de schaakmeesterwordt moe:
werktuiglijk staat hij telkens stil bij de borden
verlaten,doch nog niet in aanvangsorde.
"Remíse?",vraag jeferm. En hij stemttoe.
Jij waantje grootmeester,dat isie horen;
hij denkt: "Tachtígprocent, geenslechtescore,,.
A.J.S.Majoor
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" HET HOUTEN PAARD" - activiteitenin het schaakseizoen
1990/ 1991
na eenvoltooid zomerschaakprogramma.
- Donderdag30 augustusbeginthet26e schaakseizoen
's ,\r,ondsom 19.30gaatonsclubhuisin dorps-centrum
" de Man " aande Burg.Letteweg30 te
Oostvoorneweer open.
Omdatde vacantiesdan goeddeelsvoorbij zijn, hopenwij alle ledenweer te begroetenen voorzitter
\\'out Sterknieuweledente kunnenvoorstellen.
\aast naderemededelingenover de te houdenjubileum-activiteitenin septembergeldt als belangrijk
rrnderwe{phet bekendmakenvan de indelingvoor de internewedstrijden.Dezeindeling wordt zolaat
r astgesteldi.v.m. de behaaldeschaakresultaten
van de in juni eindigendecompetitie89/90en eventuele
nrutatiessindsdienin het ledenbestand.
Gegevensbetreffendede RSB wedstrijdenzijn dan nog niet beschikbaaren wordenindelingenover die
rr edstrijdennog niet vastgesteld.
- Donderdag 13 of 2Odecember,de datumis nog niet preciesbekend,wordt het traditionele
trekt altijd veel belangstellingen we hopenook
kerstschaaktournooi
gehouden.Dit open-schaakgebeuren
Jit jaar weerop eenprettig verloopvan de avond.
verteltdejeugdleidingeldersin dit blad het nodigenieuws.
- Over de jeugdschaakactiviteiten
' \aast deze,ons verrouwde activiteitengaatHet HoutenPaarddit jaar van startmet zgn. "schaakerdag"
--.rr
Tegenwoordigis er meer gelegenheidvoor het beoefenenvan sportoverdagdan in het verleden.Dat
van de denksporten.
_:eldteveneensvoor beoefenaars
V anuitonzeverenigingmaarook door enigeoud-ledenis gevraagdof HHP zich overdagkan inzetten
r oor de beoefeningvan het schaakspel.
maarook voor
Niet alleenvoor VUT-ters en gepensioneerden
:rersonendie merendeels's avondsof 's nachtswerken,moet dezemogelijkheideen welkome zijn.
eenonderkomengezochten gevondenin de bibliotheek
In iedergevalhebbenwe voor dezeschaaksport
r'.rnde Leemgaarde,Patrijzenlaan6 te Oostvoorne.
in de regio zijn welkom en kunnen
Gegadigdenonderonzeleden,maarook andereschaaklieftrebbers
zichopgevenbij heerA.W.Boller,tel.01815-2978.
' Enigejaren geledenheeft Het HoutenPaardde gelegenheidtot basis-schaak-onderricht
voor ouderen
,-.'pengesteld
Een
zestal
moeders
van
onze schaakjeugdhebben
via het instituutvan de Volks Universiteit.
jaar
heeft
heer
W.Sterk zich weer
de
,:rar toenop gereageerden het nodigevan opgestoken.Ook dit
zich
in
"wetenschappen"
deze
wil gaan
te gevenaaniederdie
^ereidverklaartom schaak-onderwijs
r erdiepen.Zij kunnenzich daarvoormet hemin verbindingstellenvia tel. 01815-4388of natuurlijkop
:ie clubavond.
BOM
Mijnbuurman schaakt.De manis nietgoedwiis.
Hij schuiftmet houtjesop een zwart-wit bord.
En, schoonzijnvrouw er zeermistroostigonder wordt,
EIke vrijdag om half acht is hetpriis.
Danfietst hij naar de club, door weer en wind.
Daar zitten zestigrnnneenavond lang te zwijgen.
Ze piekeren tot zemigraine krijgen
En wie het langste wakker blffi, díe wint.
Zijn goudenbruiloft gaf een hoop kabaal.
Zijn vrouw verheugdezich op een lang weekendLonden.
Maar hij zei: "Mens,doeniet zo abnormaal.
'k Moet vrijdags schaken.Ja, 't is reuzezonde! "
Zijnvrouw heefttoendoor 't raamvan't clublokaal
Een bom gegooíd.Er waren zestigdodenen gewonden.
JanBlom
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Vijfentwintig jaarjeu gd.
Onze eigen HHP - redakteurvroeg mij iets op papier te zettenover vijfentwintig jaar HHP-jeugdschaak.
Nu heb ik niet zoveel zin om het archief door te spittenen bovendienkan je toch niet volledig zijn, als
dat archief het al is. Laat ik maar opschrijven wat er in me op komt borrelen.
Over die eerstejaren kan ik mij niets herinneren,dat kan ook niet andersalsje in de buurt van 1975pas
met jeugdschaakbij HHP bent begonnen.Een uurtje in de week koste mij dat toen. Er is toch wel het
één en anderveranderdin de tussentijd.Wel heb ik over de eerstejaren wat gehoordvan onze voorzitter
uit die periode,J. 't Mannetje.Op de clubavondwas er geenjeugd, of het moet die ene zijn, Ruud
Bosch de secretarisvan vandaag.Er was wel ieder jaar eenjeugdtoernooi, als ik het goed heb in
Hellevoetsluis,waar zo'n2ffi deelnemerswerden geregistreerd.Dit toernooi, het Kampioenschapvan
de Z.H.Eilanden, bestaatnog steeds.Alleen 200 deelnemershebbenwe niet meer, al zátenwe er de
laatstekeer wel erg dichtbij. Iets later leverdede familie Koster wat talent af bij HHP . Zn kan ik mij nog
herinnerendat Wim Koster Snelschaakkampioen
van de RSB is geweest.J. 't Mannetjehad hem
gebracht.Hij was het ook die de lijnen heeft uitgezetvoor een actieverjeugdbeleid.
Schaakles
op school.
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Mijnheer Duynhouwerhad overdagwat tijd over en 't Mannetjewist daarwel iets op. Schaaklesop
school. Zokwam Mijnheer Duynhouwer op de CNS terecht.Er kwam een tweedemiddagje bij. Andere
scholenhoordenervan.Gevolg: kom je bij ons ook schaaklesgeven?Ja de week was vol en
Duynhouwer had geenminuutje meer over. Nu we het toch over Duynhouwer hebben,ik verdenk hem
eryanmij als kandidaatbestuurslidte hebbenvoorgedragen.Samenmet 't Mannetje kwamen zij met de
vraagmij kandidaatte stellen.Na enig aandringenstemdeik aarzelendtoe.
In al die jaren, zo'n stuk of veertien,heb ik er nog geenmoment spijt van gehad,of het moethoogstens
die enevrijdagavond zijn geweest.Ze wilden niet nainen, niet schaken,maaktenherrie en lieten je
kletsen.Naar huis wilden ze, ondankshevig aandringen,niet. Buiten spelendeste liever en bezigden
grove taal.Zaterdagwerden mij spontaanvolop excusesaangeboden.Eén aanvaringin al die jaren moet
kunnen,dus vooruit maar weeÍ. 't Mannede wilde nog meerjeugd en smeeddeeen slim plan. De heer
Hartkamp, onderwijzer op de Bah0rim, betekendeeen zaal.Of ik even helpen wilde. Dat wilde ik wel en
eenjaarde later stond ik er alleen voor. De jeugd stroomdetoe tot het record van 127 jeugdleden.
Als de gezondheidvan de lieer Duynhouwer het onmogelijk maakt de lessenop school voort te zetten,
moetenwe de schaaklessenveÍzettennaarde clubavond.In die periode neemik ook de functie van
jeugdleidervan de heerDuynhou,werover, nu borrelende herinneringenuiteraardwat krachtiger naar
boven.Op het sportievevlak een flink aantalmooie prestaties,zowel binnende RSB als in de KNSB.
Het zou saaizou zijn ze hier allemaalop te noemen,maar het Kampioenschapvan Nederlandvoor
schoolteamsen de tweedeplaatsvan ons B-team in de Vaderlandsekompetitie mogen niet onvermeld
blijven.
Leuke verhalen?
Leuke verhalen ? Ja, die herinner ik mij ook nog wel. Meestal houdendie verband met het openbaar
vervoer, want er zljnzoveel kinderen die op weg naar een schaaktoernooivoor de eerstemaal 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 neusdan ook tegenhet raam gedrukt om maar niets te missen.Ook heb ik wel eenstwee
neuzentegenhet raampje in de bus gezien.In oppersteverbazingkonstateerdende hoofdjes achterdie
neuzendat de bushet fietspad(busbaan)opging en vervolgensdoor rood reed!
Als we in team verband spelenhoor ik menig keer "ook toevallig dat ik steedsnaastjou zit". Die moeten
dusnog leren datje ook in teamverbandkan schaken.
Dit jubileumjaar is trouwenseen vreemdjaar. In het persoonlijk jeugdkampioenschapvan de RSB
hebbenwe sterketroeven in huis. In de voorronde komt al de tegenvallerdat éénvan die troeven,Daniël
Kars,de finale niet haalt.In de RSB-finaleshaaltHHP maarliefst 5 tweedeplaatsen!Alleen de eerste
plaatsgeeft recht op deelnameaanhet NederlandsKampioenschap.Met zoveel spelerser vlak naastmag
je dit eentelewstelling noemen.Enkele weken voor de paasvakantiewaren Wietske Hoogerwerf en
Wijnand den Dekker dan ook aangenaamVerrastdoor een uitnodiging zich in de vakantie met de
sterkstenvan Nederlandte komen meten.Het jeugdclubkampioenschapbrengt één eersteplaats,maar
wel net in de E-kategorie,welke geenKNSB kompetitiekent.
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Heel goedeklasseringenin alle categorieën,maar goud ontbreekt.Als we ons dan ook bedenkendat de
drie senioren-teamszijn gedegradeerd,mogen we van een merkwaardigjubileumjaar spreken.
Nu we het over het Jeugdclubkampioenschap
(JCK) hebben,insidersverbindendaardirect eennaam
aan:D.Klapwijk, met zijn hagelwitte haar, zijn harde stemen een warmbloedig hart voor vooral de
jongste schakers.
Op de laatsteJCK dag heb ik hem uitgenodigd,mijn dochter Poulien zaghaar kans schooneen uurtje
met hem te babbelen.Van dat gesprekkwam ook nog één en anderop 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 eenkleinzielig tournooitjewas. Hij werd
examencoordinator,één die zoveel mogelijk zelf de examensaf nam. Legde zo kontakten met de
jeugdleidersvan schaakverenigingenen porde ze op in grote getalenaar de JCK te komen. 'Jullie - en
daar bedoeldehij spelers,oudersenjeugdleidersmee - denkendat toernooienalleen voor heel goede
jeugdschakerszijn. Iedereenmoetkunnenschaken.Het is eenmisvattingdat alleende ( bijna)
kampioenenplezier aaneentournooi beleven.'Klapwijk trof het, want FIFIPkwam er aan.Iederjaar
met meer teams.De jongstekinderenin eenvolkswagenbusje,
de oudstemet de metro.Het
volkswagenbusjeis inmiddelseenbusvan Vermaatgeworden.De laatstekeer was die bijna nog te klein!
De visie van Klapwijk en het voorbeeldvan HHP begintgemeengoedte worden.
De JCK is er voor iedereschaker.Tournooizaalde Paradijsselmet speeltuinplus heelveel blubberis niet
meer,Klapwijk organiseertgeenJCK meer.De nieuwe speelzaalis 'de Stoep' in Spijkenisse,maarzijn
geestwaart er al rond. Over enkelemaandenis weer zo ver. Ons en Klapwijks motto " heel HHP naarde
JCK." Daar hebbenwe wel begeleidersvoor nodig. Wilt u het eensmeemakeneen dagje kinderen op
hun juiste zetel zeïtenen meelevenmet die vele boeiendepartijen?Meld u dan aan voor een dagje JCK.
Op het organisatorische
vlak is het NederlandsKampioenschapSchoolschaakhet hoogtepunt. En wat
zou het mooi geweestzijn als het oersterketeamvan de Bahffrim met dezethuiswedstrijd in plaatsvan
zllver het goud had gegrepen.
In vijfentwintig jaar jeugdbeleidis erook wel het eenen anderverandert.Aanvankelijk zatenwe met
onze schaaklessen
alleenop scholenen gingenwe nauwelijksnaartoernooien.Wel werdende drie
KNSB-examens,pionnen-,toren-en koningsdiplomaafgenomen.Nu zijn er vijf diploma's te behalen,
gebaseerdop de veel beteremethodeBrunia / v.Wijgerden. We gaannaar heel veel toernooienen geven
zowel les op scholenals op de clubavond.Om het de leerlingenvan het voortgezetonderwijsmakkelijk
te makenis er zelfs op vrijdagavondschaken.Met professioneletrainersvan naamis de training
verbeterden hebbenwe zelf heelveel opgestokenom onzeeigenschaaklessen
op eenhogerpeil te
krijgen.
Overje schouderterugkijkenin de tijd is wel eensaardig,toch kijk ik liever vooruit naaÍ wat komen
moet.De toekomstziet er zonniguit, veeljeugdleden,met iedereavondwel ergensjeugdschaak.Er is
veel enthousiasme
voor het spelenvan toernooien,met op Voorne eenwel heelinteressante
GrandPrixcyclus.Om goedteleren schakenen welk kind is niet ambitieus,is het zaakveel te spelenen geregeld
serieuste trainen. Naastonze eigen training haddenwe bij HHP twee toptrainersvool een gesélecieerd
groepjejong talent.Helaasgaatdit veranderen.De heerC.v.Wijgerdenis komendseizoenniet meer
beschikbaar.Het ziet er gelukkig wel naaruit dat de heerR.Bruniavolgend seizoendoorgaat.Samen
met de RSB selectieraining is voor het overgrotedeelvan onzejonge iopspelerseengoeáenaining
gewaarborg_d.
On',eeigenHHP instructeursgaanmet groot enthousiasmè
én inzet aande slagom hèt
helelegerHoutenVeulenstot HoutenPaardente latenopgroeien.

'l
J.H.Knipscheer.

OPI{ET DOOSJE
METSTUKKEN
Nooit heeftdie boom gedachtdat splinters van zijn hout
dienen zoudentot verblijf en rust van defiguren
die de mensdoor d' eeuwenheenverblijdden ín somb're uren
àls die mensze leven geeft. 't Blíjft anders hout in hout.
!
I

Leo van Kuijk

I
.l

29

van der hoek
makel aardi jo.g en assuranti ebemi d del i ng
b v
A L B IJN A 30 JA A R U I'J P E R S OON LIJK A D V IS E U F V OOR A L I-J !V
ON R OE R E N D GOE D ZA K E N S N V E R l -E K E R IN GE N

voorweg2,
3233 SK oostvoorne
l el eÍoon01815-4000

colenbranderstÍaat17.
3221B D he llevoet sluis,
tel eíoon01883- 14000

ZONDEROTUIWEGEN

Voor al Uw
bloemwrrk
is ha
juiste adrer

Hetostaatsterkin de Rijnmond; Hetoklantenzijntrouweklanten.
maakt,leertde
isaltijdparaatendirectinzetbaar. Wiedeoverstap
wekelijksof mensenvanHetowaarderen.
Eénmalig,
dagelrjks,
hun
stipteaanpak,
He[oi6hetoverw'egen Hunconsequent
anderszinsL
motivering
en brede
waardvooriedereen
dieverantwoor- permanente
ten
kenn
is
ligt
daaraan
draagtvooreen vak
delijkheid
schoonmaakonderhouds.budgetgrondslag

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

Heel
deregio
konoponsrekenen

Stationsureg17 Ocwoorne
Tel. 0181$3Gr4t

Uw Pico Print Íotodealer

Sig.M ag.' tHoekje
Kerkplein2 - Oostvoorne

VOOR
AL UW

CEEDEES
POPULAIREN
KIÁSSIEK

DEBETERE
BOUWMARKT

T

J. OOSTERMAN

f
VERHUUR
VAN
PROFESSIONEEL
GEREEDSCHAP

30

Op het laatst gehoudenjeugdkampioenschapvan de Zuid-Hollandse Eilanden in "de Man" te
Ooswoorne, waren de twee wedstrijdleidersvan de E-kategorie,dit zijn kinderen van 6 tot en met 10
jaar, druk doendede 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 graageen sinaskopen, maar ik heb geen centjes."
"Is je moederer niet ? Dan kan je aan haarcentjeswagen."
"Nee mijn moederis er nog niet."
"Dat is jammer Patrick,ik kan je niet helpen,ik heb ook geencentjes."
Patrick bedremmeld af. Mijn buurman, een kindervriend, kennelijk vertedert door de vragendeogen
van het vende riep hem terug:
"Hé, psst Patrick.Kom eenshier. Hier hebje een rijksdaalderen als nu straksje moederkomt, vraagje
haarom een rijksdaalderen die geefje dan aanmij terug.Afgesproken?"
"Ja, meesteÍ."zei hij met glinster-ogen.
Een uur later zagenwe Patrick bij de prijsuitreiking vergenoegdaan een flesje lurkend meteenzakje
chips in zijn knuist voorbij scharrelen.
"ZegPatick," schotenwij 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
MeesterzetDh4. Mat.
Zwart wint.

Noot ter verheldering:
Dit type opening
Wordl door zwarls antwoord
Áfdoende ontkracht.
Zodat het tijdens het
Hoogo venschaak ! oernooi
Zelden of nooit
In praktijk wordt gebracht.

Paardesprongouzzel
Bij goedeoplossingontstaateen gedicht.
Oplossingenaan: C. Giebel
Jupiterlaan28 Rockanje
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Onder de goede inzenders wordt een
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Voorrecht Naaimachines
Voorweg13A - Oostvoorne
Tel.01815-2572

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

DAG E'V NÀCHT BERE'KBAAR!

kollektiein
Eenluisterrijke
C.D.'sen Musi-cassettes.
Tevenseenbreedassortiment
voorhaarscherp
Camera's

YraagYrllblllÍendpíllsopgare

. 2303
Tsl,
01815
I 2342
FAX 01815- 5310
BurgemeesterLetteweg3A - Oostvoorne
Autoshowroomen garage Ford:
Voorweg57 - Tel. 01815-3868

L

LINNERTE'' O OSTVOORNE''

TU INCENTRUM- BLOEI\4
ISTERIJ

t-

W J.g.íorreman

Burg.

Letteweg

42a

8i l l i nner i e v i ndt U te v eel ar t i x e re n o m
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3235XG Rockanje
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Met genoegendelenwij U mede,dat m.i.v. lente 1990de vereniging"Het HoutenPaard",de
1jry1s194eschaakvere+gi1gte Oostvoorne,eenpromoting-/ sponsoringverbintenisis aangegaanmer de
VO_LVO-garage
Steenbeek,
de steengoede
garagete Rockanjesindshetstenentijdperk.
Op open schaakevenementen
zal "Het Houten Paard"de naamvan de garageenhet merk VOLVO
uitdragenrniddelspublicatiesen het voerenvan de bedrijfsvlag.
VOLVO-dealer STEENBEEK draagthiervoorjaarlijks financiëelbij aaneengedeeltevan de H.H.P.
activiteitenin de regio: ZuidhollandseEilanden.
Met de bestewensenvoor eenzonnigezomeren met vriendelijkegroeten:
VOLVO- g aÍageSTEENBEEK

Schaakvereniging
Het Houten Paard
het bestuur

de directie
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Uw SRV Man
JohnBerger
Poelieren Groothandel
J. de Vries
in eieren
Zeevishandel
J. de Graaf
Aannemingsbedrijf
I. van Reek & Zn. b.v.
Rij wiel & Bromfietshandel André Sas
Landbouwbedrijf
P. Varekamp
Optiek,fotojuwelier
Fa. de Pool
&horlogerie
EP Shipping& Tradingb.v. E. v.d. Wijngaard
Schildersbedrijf
Fa. Kloet
Lotte's Boetiek& Mannennrode
D. Kastelein
T.V. Leesloupe
F.J.Tiemanb.v.
ging
Kobra-brandbeveili
Autorijschool
B. van 't Hoen
Videotheek
Oostvoorne
Kapsalon
v.d. Linde
Bloemenhandel
J.D. Hagestein
Lichtdrukkerij& kantoor- Bazenb.v.
boekhandel
't Wapenvan Marion
Hotelcaférestaurant
Herenkapsalon
J.J.Waardenburg
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Moerbeistraat20
Vleerdamsedijk2

Rockanje
Rockanje

Voorweg 27b
Zwmelaan23
Voorweg 3
de Rik 2
Zeeweg2T

Oostvoorne
Oostvoorne
Oostvoorne
Tinte
Rockanje

Korteweg 1
Burg.Letteweg40

Rockanje
Oostvoorne

Stationsweg3
D. v. Voornelaan19
Moolhoek 5
Moolhoek 12
D. v. Leijdenweg21
Burg. Letteweg 13a
Hoflaan4
Dorpsplein4a
Voorstraat64

Oostvoorne
Rockanje
Rockanle
Rockanje
Oostvoorne
Oostvoorne
Oostvoorne
Oostvoorne
Brielle

Zeeweg60
Stationsweg28

Oostvoorne
Oostvoorne

o Loodgieterswerken
o Centraleverwarming
o Gasinstallaties
o Sanitaireinstallaties
o Dakbedekking

6í\b'War

beO"berB

Fam' Linders

I

Nieuwbouw
Verbouw
Onderhoud
Reparatie

Uw adresvoor receptiesen partijen.
Tevensverzorgenwij uw koud buffet,
eventueel
thuisbezorgen.

&J0/8/54956

relefoon
01815-4454

7,3233
DePinnemt
LP0ostvoome

Petit Restaurant

3ruitt8::,n":o,n"
Billarten Dart

Een smakelijkemaaltijd
begint bij de

TOPSLAGER
R H I J N B R OE S T E R H U IZ E N
FONDUE-OF
VOOREENHEERLIJKE
KOUD
OF COMPLEET
GOURMETSCHOTEL
BUFFET
Stationsweg
33 - Oostvoorne- Tel. 4587

VAN ITERSONLAAN
59
OOSTVOORNE
TELEFOON
2459

Manege
HENGELSPCRTSPECIAALZAAK

TON KAANDORP

J.J. 't MA N N E T JE
Dagelijksvers zee-aas
's Woensdagsgesloten
Vrijdagavondkoopavondtot 20.00uur

HoeÍweg11 - Oostvoorne

VOORAL UW
PAARDENPLEZIER
BEL VOOR EEN AFSPRAAK
01815- 2234

GOUDHOEKWEG6 - TEL. 01815- 2411
OOSTVOORNE

WEIJERSRIJNMONT)

ACHTERBERG'S

Oostvoorne

Brood- en Banketbakkerij

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

Heveringseweg
20 - Oostvoorne
Tel. 01815- 2205

40 iaar Renaultervaring
Reparatiealle merkenauto's
APK keuringsstation
Verkoopnieuweauto's
lnruil

Voor al uw lekkerverse
broodsoortenetc.
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DE SCHAAKWERLD.

In het Max Eeuwe-centrumin Amsterdamis naasteencollectieze,er
oude schaakboekenook eenverzamelingschaaktijdschriftenvanaf
medio 19eeeuwbijeengebracht.In dezeserievalt de uitgave"De
Schaakwerld"al gauw op vanwegede abnormalespelling alsmede
door
het gering aantalnummers.De heerv.Diepstraten,werkzaam
TJDSCHRIFT
VOORHET SCHÀÁKSPEL
bij het Eeuwe-centrumgaf onsdesgevraagd
uitleg over dit
schaakblad.
Bij het ter zielegaanvan het bondsschaakblad
"SISSA" deedde
NederlandseSchaakbondeen beroepop de schaakhistoricus
Dr.
á.. v. D. LTNDEAntonius van der Linde om een tijdschrift uit te geven."De
Schaakwerld"werd de naam,want de heervan der Linde had zijn
EDNTO!
eigen ideeënover spellinghervorming.Hrj had weinig waardering
t^^Èo^!o.
voor het werk van zijn voorganger,dat proletarischvod-, geniaal
gewrocht der achterbuurt-,dat een kwart eeuw lang een teringachtig
bestaanhad geleid-, en wenstede schaakstudieop een hoger plan te
brengen.
Hij richtte zich daarbij op het derdegebodvan de tien
rln tu DuElrfutl
schaakgeboden,afkomstig uit het ongenaakbaararchief der Urker
f, 6. Ylx
tuSSENBBOIr.
schaakcluben met "kerkelijke goedkeuring" van dr. A.Kuyper en
J.Alb.Thijm.
Later beschreefiemand het blad eensongeveerals bevattendzeeënvangeleerdheiden geestrijkheiden
meertjesvan eigendunken rancune.Dat was wel ongeveerzo en maakt het nu nog aardig om door te
bladeren,maar lang kon het niet duren.
In eenhistorischeterugblikin het
tijdschrift van de bond uit l9I3lezen
DIT ZIJII DE TIEN SCH.IÀKGEBODEN I).
we:
"Van dit tweedeorgaanheeftde Bond
Ik ben dc Wijshoid, die u roept uit de clienstbaarheitlven het buffet
weinig genoegenbeleefd.De redacteur
enn bct schaakboril dcg velstonds.
Det cerak geboil. G$ zult op dat boril geen onzia voor m$n a"engeuitte zijn meningenop onomwonden,
zicht
mekcn.
vaak scherpewrjze en herhaaldelijk
Dal hoceih glnd. Gij zult gaen valecbe goden oprichteu in doa eeba"e,kwas de Bond zelf het voorwerp van
tenrpel, noch Muzio, rroch Salvio, noch Philidor, noch Stein, noch
zijn spot."
drieschaak, noch viclschaak, err g[i zult die niet dienen.
De toestandwerd zo gespannendat,
Da! ihrde gcbod. G$ zult dcn naam Yan het schaokspel niet ijdell$k
blijkens de notulen derderde algemene
gebluiken uoch op allcllci geeukkel toopeesen, want dpreen beb Ik
ecu afgr$eel$keu bokel cn Ik zal het u wis eu zoker betasld zotten.
vergadering,de heren Heyermansen
Dat oitr& gcbod, Longcr dau zee ilageu per weok van 'e morgens
Dupré het voorstel dedenaande
vroeg tot 's rvends clf rnoogt g$ uiet scbeken, waut dot ie laog genoeg
Schaakwerldhet recht te ontzeggen
en g$ nroet ook oens wandolett,
zich voortaante noemen"Orgaan van
en eert ze door ouilcrzoek, want
Dat oijJdt geltd. Koopt de Kako&n
den Nederlandsche
Schaakbond"
dst doende zal bet u welgarrn op <teara ilolorou taar den schsskbomel.
Dit voorstelwerd aangenomen.
Dal zeul<gcbod. G$ zult uict ttelen, noch openbasr tlen tiitl b$ eenDe Schaakwerldhield kort daarnaop
voudigc zetton, uoch hcirncl$k tlo stukkcn rtle uw part$ zich verwiidert,
te bestaanen beleefdedaarmeeslechts
Dal zaendc gdnd. Gij zrrlt geen overrpel doen, jrr gij zult zelfr grtn
stuk onbchoorliik a*nrlkcn.
één jaargang.
Dat uhhh gcàod. Gij zult gccn atukkt'tr of ptrtijerr doorlsliurn zotrlct'
De schaakbondzat daarmeebijna
êelig voretantlig plan.
jaar
twintig
zondertijdschrift, tot men
Dat *gadc gc6od. G$ znlt gecn volsch getrrigcnis slrrcken :tls ttrv
in 1893 zelf totuitgavevan een
portii vcrloren is, noch over booÍdpijn. noclt over ltiurst, rroch ovt'r
maandbladkwam.
tontc, want zoodoendezoudt g[i rr geihngcn o'lg cott eclrturklurutttel.
í ÉtÁ

Dal tiedc gc6od. Gij znlt niet bcgoereu uw8 lrfltot('u tl$tttt', tt,rclt
ziin randsoan, uoch ziin paarilen, aoch zijn kaatcclcn, noch ziin krrtchtcn, 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
vnu rlr.,\
Ktrltr cl J. -{lU. Thijru
Schmhtlub,
trct .lcrtclijh's,rrlltrring"
"r
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01815-3385

*
*
*
*

W. A. STAAT

Vooral uw verzekeringen
Financieringen
Bemiddelingonroerendgoed
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Nederlandse Midden stands Spaarban
k
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Oostvoorne
T e le f o o n0 1 8 1 5-2 5 9 7
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UW ADRESYOORALLESWATBLOEIT
* Kamerplanten
* Sniibloemen
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* Bestratingsmateri
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- Tet.01815-2327
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VIM en AGMA MAK
voorweg IUt
Oostvoo"rne
@ 01815-2287

{t Hotel
:lcRestaurant
{c Bar
:lt PartyService

B O E K .E N K A NT O O RB O E K WIN KEL
óI.ó3
STATIONSWEG
3233CSOOSTVOORNE
TEL.
01815-2284

Swinsedreef1
3235AR Rockanje
Holland
Tel.01814- 1100
Pattyen Ab Korevaar

DIANAKOK
VAN TOLEDO
Stationsweg37 - Oostvoorne- Tel. 01815-2384
Tegenoverhet postkantoor

Geopend:
dogelilks
vonof12.00uur
Weekends
en Íeestdogen
vonoïló 00 uur
gesloten
Moondog
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Schaaksprook3e
Toen de schepperzijn grote werk volbracht had, kwam het schaakspeltot Hem met de klacht dat het
zondertehuiswas gebleven.
Noch in het ernstigepaleisder wetenschappen
noch in het glanzendehuis der schonekunstenwas het
uitgenodigd en daarbij voelde het zich te trots en verhevenom vriendschapen onderdakte zoekenbij de
spelenvan-alle-dag.

n

Toen zal wellicht de Heer het volgendeantwoord gegevenhebben:"Ik heb u geenbepaaldhuis
toegedacht,omdatde grenzenvan uw gebiedniet scherpte trekkenzijn.
Toch zijt gij verwant aanzowel de wetenschapals aande kunst.

r

De eerstekunt gij voorhouden,dat zij nauwelijksstrengeren logischerte werk gaatdan gij; de tweede,
dat gij eenrijkdom aanschoonheidonwouwt aanhen,die in uw onuitputtelijkemijn wetendoor te
dringen.

i

|.
I

Í.

I

Zoek niet naaronderdakbij uw trotseverwanten.
In hun tehuiszullen ook liedenbinnensluipen,die
daarin feite niet horenen vaak zullendezekleinenals
grotengevierdworden.
Bij u echterzal slechtshet waarlijk gtote talent stralen
en daarbij het zwakkerede juiste belichting geven.

I

r

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

I

f

,
r

Voor hen zult gij eenverleidelijke sirenezijn en door
hen in uw hart te sluitenzult gij hun veel vreugde
maarook leed brengen.

I

Uw grote adeptenzullen bewonderenswaardige
dingendoen,zonderdat de wereldhen als grote
geleerdenof kunstenaarszal beschouwen.

f

r

Zo zult gij altijd een stiefkind zijn, maar uw
schoonheidzal door de eeuwenheen bewonderd
worden.
Met dit 1otzult gij U moetenverzoenen."

r

De geschiedenisvan het schaakspelleert,dat het
werkelijk zo gegaanis.

:l

a

r
I

f

I

r

Er warenschaakgeleerdenen schaakkunstenaars.Zij
zijn er nu en vermoedelijk zullen zij er tot in lengtevan
dagenblijven.
Grote figuren,die alleshaddenkunnenzijn,wijdden
hun leven aanhetedeleschaakspel,
doch zij
ontvingenvoor hun prestatiesslechtsweinig loon,
maar altijd was toch de boeiende pracht van het
Koninklijke spel, bij verliesmisschienminder dan
bij winst, hun beloningvoor de inspanningendie zlj
zich getroosten.

r
I
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Er was in lang vervlogentijden eenseenbejaarden wijs priester die Godfriedheette.Hij droegeen
donkerebril, had eenprachtigewitte baard en meendehet goedmet de mensen.
eenseenwandelingte makendoor het nabij
DezeGodfriednu, beslootop eenmooievoorjaarsochtend
gelegenpark, teneindeongestoordte kunnennadenkenover de vele dingendie hem bezighielden.Het
waser heerlijk stil, de natuurontplooidereedshaarvolle schoonheiden de geurder ontluikende
bloemendeedde wandelaarweldadigaan.
Godfried genootdat alles met volle teugen.Nauwelijks tien minuten had hij echter gelopenof hij zag aan
het eind van een zljpadeen man op eenbank zitten, die een bedroefdeindruk maakte.De man weende
bitter
Onverwijld stapteGodfried op hem toe en sprak:"Waarde broeder,ik zie dat gij bedroefd zijt.Zngmij
wat er aanschort;hetzalU verlichtenen misschienbenik in staatUw leed te verzachten".
"Ach", antwoorddede aangesprokene,"het is wel heel treurig met mij gesteld.Jarenlang had ik een
bloeiendbedrijf en nu benik failliet gegaan".
"Ja", spÍakGodfried,"dat is heel,heelerg, maaÍ ge moogt alle moed niet verliezen.Veel biddenen hard
weer te bovenkomt !"
werken;ge zult zien dat ge de tegenslagen
De man wiste zijn tranenweg, keek Godfried dankbaaraan,knikte en ging getroostheen.
Godfriedvervolgdezijn weg met eenblij gemoeden was weldraweer in gepeinsverzonken.Nauwelijks
tien minuten had hij echter gelopenof, hoe wonderlijk, wederom zaghij aanhet eind van een zijpad een
man zitten die een zeerbedroefdeindruk maakte.De man weendevreselijk.
Onverwijld stapteGodfried op hem toe en sprak:"Waarde broeder,ik zie dat gij bedroefd zijt.Zegmij
wat er aanschort;hetzal U verlichtenen misschienbenik in staatuw leedte verzachten".
"Ach", antwoorddede aangesprokene,
"het is wel heeltreurigmet mij gesteld.Jarenlangwas ik
gelukkig gehuwd.Mijn lieve vrouw schonkmij vele kinderen.Thansis zij mij door de dood ontvallen".
"Ja", sprakGodfried,"dat is heel erg, maar ge moogt ondanksalles uw moed niet verliezen.Veel bidden
weer te bovenkomt !"
en hard werken,ge zult zien dat ge de tegenslagen
De man wiste zijn franenweg, keek Godfried dankbaarin ogen,knikte en ging getroostheen.
Godfried vervolgde met een blij gemoedzijn weg en was weldra weer met zijn eigen gedachtenbezig.
Reedsnaderdehij het einde van het park, toen hij ten derdemale, aan het einde van een zijpadop een
bank, een schamelefiguur gewaarwerd, die een diep bedroefdeindruk maakte.De man weende
verschrikkelijk.
Onverwijld stapteGodfried op hem toe en sprak:"Waardebroeder,ik zie dat ge bedroefd zijt.Zegmij
wat er aanschort;hetzal U verlichtenen misschienben ik in staatuw leedte verzachten".
"Ach", antwoorddede aangesprokene,
"het is wel heel treurigmet mij gesteld.Ik ben schaakmeester
en
hebmijn partij verloren..."
Godfriedkon geenwoord uitbrengen.Hij zettezich naastde ongelukkigeop de bank en schreide
hartstochtelijkmee.
Tot zoverde geschiedenis,
die wel bijzondertyperendis voor het denkenvan de schaakmeester.
Niets
kan erger zijn dan het verliezen van een schaakpartij.Schaakmatgezette worden ten aanschouwevan de
m e n lg te....
Schaakmat.
Dàt is de kern van het schaakspel.
Daar gaathet om en daarvooris eenKoning nodig, de centralefiguur
van het Koninklijk spel.Hij is de heerserdie de strategievan het spelbepaalt,die kwetsbaaris en
beschermtmoet worden. Hij kan echterook slim zijn en wordt sterkernaÍumatede partij een verder
stadiumraakt.Dan komt hij allengskrachtigernaarvorenom niet zeldenin het eindspelde buit binnente
halen,wanneerde meesteofficieren en pionnenreedsvoor de goedezaakzljn gesneuveld.
DEDAME
Ook de schnakwereldkent de relatie
tussen de vrouw en emancipatie.
Ik denk dat de damevoor Man en Paard
snel toenemendezorgenbaart.
J.M. de Waal - Nederlof
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MAX EI'WE - CENTRUM
I

Om ideeënop te doen voor de samenstellingvan dit
bulletin brachtdejubileum-commissieeenbezoekaan

lr

het Max Euwe-centrumte Amsterdam.Dankzij de
steunvan vele donateursen sponsorsis hier een

!

studiecentrumopgezet,waar zowel topspelersals
club- en huisschakers
zich thuis voelen.De permanentetentoonstellingen bibliotheek biedeneen schar
aaninformatie.

I

In de tentoonstelling is veel opgenomendat
herinnert aande schaakcarriérevan Max Euwe.
De tentoonstellingbegintmet de geschiedenis
van

I

I

het schaakspelen toont de ontwikkeling en verbreiding
van de schaaksport.

I

!

I

I

t

Er staandiverse schaakcomputersopgesteldter kennismaking
voor lieflrebbers.
U vindt er eenuitgebreidecollectie schaaktijdschriftenen boeken
waaronderzeldzame,eeuwenoudeexemplaren.
Ook staaner diverse soortenschaakstukkenen bordenuit
vreemdelandenalsmedeallerhandeschaakattributenuigestald.
Hiernavolgen we er Max Euwe's schaakcarriére
op de voet.
Het centrum geeft ieder kwartaal een schaakperiodiekuit.
Dezeuitgave,"Nieuwsbrief ', is bestemdvoor de
donateursvan het Max Euwe-centrum.
U kunt de nieuwsbriefregelmatigthuis ontvangendoor
donateurte wordendoor minimaal f .20.= per jaar
oveÍ te maken op giro 5401670t.n.v.

I

StichtingMax Euwe-centrum,
Hoofddorp.
Of doorte bellen:020- 228520,waarnaU een
acceptgirozal wordentoegestuurd.

!

Ook onwan genzlj graagcopy voor de nieuwsbrief en artikelen over schaken.
I

Schaakboeken- verzamelingenkan men
legaterenaan stichtingenals het Max Euwecentrum.Als U zelf daaroverdenkt of
iemandkent met deze gedachte,dan

I

houdenzlj zichvan harte aanbevolen.
Het centmm is gevestigdin de

I

Paleisstraat
I l0l2 RB Amsterdam.
tel.020 - 257017enis geopend
vanmaandag
tlmvrijdag 10.3016.00uur en elkeeerstezaterdas.
vandemaand.

I

I

I

I
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NIEUWSUIT IIET CENTRUM.
Hoe magischklinkt de naamMax Euwe-centrum?

I

De SpaanseschakerS.Serranohad dit jaar eenszin in een
langdurigevakantie.Hij wenddezich tot zijn reisbureauin
Madrid om zich te oriënteren.
Daar werden hem opties voorgelegdvan reizen naar
Scandinavië,Beierenen Nederland.De Nederlandseoptie
bevattedocumentatiemateriaalo.m. over Amsterdam.In de
VVV-gids stonddaarinook de naamvan het Max Euwecentrum als studie-en ontmoetingscentrumvoor de
schaaksportvermeld. Hij bedachtzich geenmoment en
koos voor Olanda.
De eerstede bestedag na zijn aankomstmelddehij zich in
het Max Euwe-centrum.
Hij is er een volle maandlang iederedag komen studerenin
de bibliotheek, heeft er veel researchwerkgedaanvoor zijn
eigen spelrepertoir,heeft driftig alle beschikbarecomputers
uitgetest,kwam ook de eerstezaïeÍdagvande maanden
was er steedsvan openings-tot sluitingstijd.
Wij zijn bang,dat hij van Olandaverder niet veel gezien
heeft.Waar zo'n informatiein de VVV-documentatieal niet
toeleidt !?

t
t
t
t

iHeilige Tlrcrcsiu vun Avila, bcst'hennvrouweder st'hakers

Prof. Dr. Machgielis(Max) Euwe geboren1901te Amsterdamheefthet Nederlandseschaakleveneen
geweldigeduw omhoog gegeven.
Toen hij in 1935de schaakwereldverrasttedoor het wereldkampioenschapop zijn naamte brengenin
een match tegenAljechin, heersteer in Nederlandeen ware schaakkoorts,die tot uitdrukking kwam in
de oprichtingvan vele schaakclubs.
Daaromtot slot een gedicht hetwelk bovenstaandewoorden onderstreept.
IIERSENKAMPIOEN
Nederland zat méé te schalcen,
Velelangedagenlang;
d'Eéne droomdevan eenraadsheer,
d'Ander was voor paarden bang.
Zelfs zij, die niet schakenkonden,
( Enkel ganzeborden kien);
Ingenwakker's nachtsdoor Euwe,
Sliepenniet door Aljechin.
En dáór komt de blíjde mare,
AlseenzonnestraíJlbij nacht:
Euwe heeftden wereld-titel
In onsNederland gebracht!
Dank en hulde,Dr. Euwe,
Voor dit natiornlefeit ;
Dank en hulde voor Uw geestkracht,
Veldheersblík en schaakbeleid.
Eindelijk eensniet door snelheid,
Been- of arm-kracht of fatsoen,
Maar gelukkig eensdoor hersens,
Is ons Neêrland kampioen.
Clinge Doorenbos
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