
P*gra,rnrnd'
Iubileumiaar L994

3 januari Feestelijke opening van het jubileumjaar door
de voor zitter

3 januari Correspondentiepartij met jubilerende Velpse
SV

31 december
9 januari

20 februari

6 maart

maart

2L maart
13-14 mei

Open rapidtoernooi in het kader van het
Därde Gãnzenheuvel Denksportgala

tijd: 11.00 aur tot 17.00 uur
8 ronden Zwitsers, 20 min' P'P'P'P'
inschriifgeld f 10,-; priizenpot f 525'-

" St. Anneke" - snelschaaktoernooi
locøtie: cøfe St. Anneke (Annøstrøat)
rnø)c. 36 deelnerners

O ffici¿le jubileumviering
øønbieding j ubileamboek
simultaan door Hans KliP

OBG - feestschaak
þøder: Schøken Oaerdag
locatie: Oud Bargeren Gdsthais, P*f
Cornelissenstr. 2

tijd: de donderdagmidddgen
inl.: Ernile Schneebeli

Open snelschaakkampioenschap van UVS
UVS Schaaknacht

ond,er aoorbehoud, afbankelijk van aoldoende
aanrneldingen
tiid: 22.00 aar - 05.00 uar
inschrijfgeld: f 10,-
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Colofon

Redactie Ruud van de Plassche (geschiedenis/feiten)
Ruud van Roosmalen (UVS-galerij)
Marcel Verstappen (hoogtepunten/Etzze\s)

Lay-out Rob van Kampen (puzzels)
Emile Schneebeli
Marcel Verstappen

Foto's Splendor-archief
archief Jo Glaap
archief Klaus Wüstefeld
Eugenie Heesen
Fred van den Dobbelsteen

IIVS Clubgegevens

UVS speelt iedere maandag van 19.30 tot24.00 uur in Forum de Ganzenheuvel, de
Ganzenheuvel 56 in de benedenstad van Nijrnegen. Naast een inteme competitie wordt
er op de clubavonden ook door momenteel vijf teams een externe competitie gespeeld
tegen teams uit de regio.

UVS: 50 JAAR

1944 1994

Schaakvereniging UVS - Niimegen
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1944 - 1994

Voorwoord

Als voo¡zitter van UVS ben ik er trots op dit jubileumboek te kunnen presenteren. Ik meen
dat het een mooi overzicht geeft van de rijke historie van UVS. Zo teft de lezer een selectie
aan uit de bijdragen ¿um ons clubblad, die getuigen van de hoge kwaliteit daarvan. Daamaast
ben ik blij dat er een interview tot stand is gekomen met onze vijf oudste leden" van wie
sommigen de prille en meest roemruchte jaren van Uit Vrienden Samengesteld nog hebben
meegemaakt.

Dit boek, en onze andere jubileumactiviteiten, had natuurlijk niet tot stand kurmen komen
zonder de steun van velen. Allereerst wil ik de personen en instellingen bedanken die ons
jubileum financieel mogelijk hebben gemaakt. Daarbij wil ik ten eerste met name. de
Splendor-fabriek noemen. Zoals de lezer in het stuk over de geschiedenis van UVS kan
constateren, is onze club nauw verweven met het bedrijf Splendor. Ondanks het feit dat de
wegen van de Splendor en IIVS in 1981 definitief uit elkaar ajn gegaan" is de Splendor toch
bereid geweest als hoofdsponsor voor ons jubileum op te heden. Daarvoor onze hartelijke
dank.

Als tweede wil ik met name noemen Henk van de Rijt, de beheerder van "Forum de
Ganzenheuvel" alwaar wij iedere maandag schaken. Wij kunnen bij onze festiviteiten niet
alleen gebruik maken van zijn accommodatie, maar hij is ook bereid geweest ons door een
genereuze advertentie te steunen. Tot slot wil ik alle andere adverteerders bedanken, zonder
wie dit boek niet mogelijk was gew€est.

voorzitter Ruud van de Plassche en Eugenie Heesen sníjden gezamelijk de door balikerij
HoUand lllbeschikking gestelde taart aan; hiermee ."id h"l¡ubtt"u-¡oo, uon WS op- Sjanuari 1994 feestelijk ingeluid. (Foto: Fred van den Dobbeliteen)

Naast het financiële aspect moeten een jubileum en de daarbij behorende activiteiten
naturulijk ook bedacht en georganiseerd worden. Da¡kzij de niet aflatende inspanningen van
de jubileumcommissie is een mooi programma tot stand gekomen. Van hen wil ik met name
Marcel Verstappen noemen, die voor wijwel alle onderdelen van het jubileum het leeuwedeel
van de werkzaa¡nheden voor zijn rekening heeft genomen.

Ik wens u veel plezier en prettige herinneringen bij het lezen van dit boekwer\ie. Daarnaast
spreek ik de hoop uit dat UVS op haar \¡r'eg naar het honderdjarig jubileum een bloeiend
verenigingsleven mag blijven kennen.

ò
Ruud van de Plassche jr
voorzitter IJVS
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UVS: 50 jaar 1944 - 1994

Voor de geschiedenis van UI/S tot l97g is rijketijk geput uit hetjubileumnutnmer 1979' dat
voor een"groot deel is samengesteld door Kaus Wrßtefetd De gegevew tot 1979 van de tabel

met bestiursleden zijn eveneãns van hem aflØmstig. Ik wil hem hierbij hartelijk danken voor
het beschikbaar gestelde materiaal.

J

Het begin

De mythe rondom UVS die het meest tot de verbeelding spreekt, dienen we helaas te

ontzenuwen. UVS is oorspronkelijk geen verzetsgroep geweest, maar is ontstaan als

p"rroo""lr""r"niging. V/ei is het zo dat een aantal UVS'ers van het eerste uur, onder wie de

èerste voorzitter Bergsvoort, actief zijn geweest in het verzet'

De mlthe van uvS als dekmantel voor een vezetsgroep is waarschijnlijk ontståân doordat de

Duitsé bezetter in 1944 het oprichten van verenigingen verboden had, vermoedelijk juist
omdat de bezetter bang was áat een vereniging als dekmantel gebruikt zou worden' Toen

S;rgt"""rt en diens niedeschakers, allen werknemers van de gloeilampenfabriek Splendor' op

28 jäuari 1944 een club wilden oprichten, moesten zij dus hun toevlucht nemen tot een

j,ri'di;"h" truc. Er bestond al een iersoneelsvereniging UVS, wier activiteit voornamelijk
i"rtorr¿ uit georganiseerd voetbal. Daar bestaande verenigingen niet door de T)uitsers waren

verboden, bãsloo-t men de nieuwe schaakvereniging te omschrijven als een onderafdeling van

de personeelsvereniging van de Splendor-fabriek. -Og 
deze wijze wist men het

opri"htingsverbod tJ oitzeilen. Nã de oorlog bleef de schaakvereniging zelfstandig bestaan,

onder deãan de personeelsvereniging ontleende naam UVS'

UVS is dus ontstaan vanuit de Splendor-fabriek en is nog vele jaren lang aan de Splendor
gelieerd geweest. Dat moge blijken uit het feit dat uvS tot 19S1 (!) de ruimte van de fabriek
ãls clu¡tõtaal heeft gehad, en uit het feit dat de Splendor voor ons huidige jubileum als

hoofdsponsor optreeãt. Desonda¡ks is UVS wij snel een zelfstandige schaakclub geworden'

In de eerste Glimworm (1948), het personeelsblad van de splendor-werknemers, vertelt de

tãenmatige voorzitter Hoeboer hoe ãe schaakvereniging UVS zelfstandig werd'-In- 1946 sloot
men zich aan bij de pas opgerichte oSBo, en in het seizoen 1945-1946 nam UVS al leden

aan die niet bij 
-Splendor 

wãrkzaam waren. In de zomer valf 1946 gaf het bestuur van de

personeelsvereiniging toestemming aan de schaakvere-niging tot het vonnen van-een eigen kas.

ïrij snel daarop-weid deze kas de oorzaak van de afscheiding. Toen het bergaf ging met de

eens zo bloeiende personeelsvereniging, die zich met name op voetbal richtte, eiste de

voorzitter dat de sôhaakvereniging haar kas stortte in die van de personeelsvereniging' Dit

¿

BROOD,
HAAR DAN þlEL VERS

VAN JE EI6EN BAKKER!

NAruUNLU'( OOK
VOOR UV BANKEî I I

St. tacobslaan 277
Níjmegen

Të1. t50708
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UVS: 50 jaar

was voor de schaakvereniging onbespreekbaaÍ, waama de zelfstandige schaakclub UVS was
geboren.

Het tijdperk Hoeboer, 1946-1958

In 1946 trok Bergwoort zich wegens tijdgebrek terug uit het bestuiu. Hij bleef echter lid en
zou in 1977 zelfs tot erelid worden benoemd. De nieuwe voorzitter werd, vanaf mei 1946, de
heer Hoeboer. Hij zou die functie bijna twaalf jaar met verve vervullen, zodathier zeer
terecht van het tijdperk Hoeboer gesproken kan worden. Daamaast was hij enige jaren lang
naast voorzitter ook nog secretaris, was clubkampioen van 1945 tot en met 1951 (waama hij
daarin werd opgevolgd door de ons allen bekende Wim van Rijswijk), en rryon van 1950 tot
en met 1953 de Spendorbeker.

Voor de vijfde maal ontvangt de heer Hoeboer (.) de belær uit handen van directeur
Maaskamp van de Splendor. (Foto: archiefJo Glaap)

1944 - 1994

Maar daamaast was de heer Hoeboer een rer¡s op organisatorisch vlak. Onder zijn leiding
ontwikkelde UVS zich van een clubje van 13 mensen tot een volwassen club van 80 leden,
een aantal waar wij nu weer jaloers op kunnen zijn. Een nog grotere prestatie is het aantal
donateurs dat de heer Hoeboer veelal op persoonlijk initiatiefwist te vergaren: in 1959 was
dat aantal opgelopen tot 1,921 Donateurs verplichtten zich overigens tot het betalen van één
cent per dag. Wellicht moet het huidige bestuur, om ook dergeläke getallen te behalerl
terugkeren naar Hoeboers 'premies': de aanbrengers van twee nieuwe donateurs werden
beloond met 3 Mekka's (een soort chocoladereep) en de aanbrengers van 2 nieuwe leden met
maar liefst 5 Mekka's.

In het tijdperk Hoeboer is ook het Splendor-toemooi ontstaan. De Splendor-directie had een
wisselbeker ter beschikking gesteld, die zij had ontvangen van een zakenrelatie uit Buenos
Aires, de heer Calogero. Hoeboer sloeg toe en won driemaal op rij, waardoor de zogeheten
Calogero-beker zijn eigendom werd. Daarop stelde de Splendor-directie opnieuw een
wisselbeker beschikbaar, en bovendien werd ook aan niet-IlVS-leden de gelegenheid geboden
om deel te nemen. Dezen konden echter niet meedingen naar de Splendor-beker.

Onder de winnaa¡s van de Splendor-beker bevinden zich voor ons bekende namen. Zo wist Jo
Glaap maar liefst in 1953, 1954 en 1956 de beker te winnen, waaraa hij de beker mocht
houden. ln 1957 won Anton van Heezen de Splendor-beker. Andere winnaars in deze periode
waren opnieuw Hoeboer (1952), Verstegen (1957) en Remie (1958). Het hele toemooi duurde
overigens diverse maanden, met voorronden en finalegroepen, en kende vele prijzen.

Het Splendor-toernooi kende altijd veel belangstelling van de pers, die niet in het minst werd
opgewekt door de illuste¡e sprekers die Hoeboer voor de opening of sluiting van het toemooi
wist aan te trekken. Zo was ter gelegenheid van het eerste lustrumtoernooi,29 april 1953,
niemand minder dan Max Euwe uiÇenodigd, die een ruim twee uur durende lezing hield met
als titel: 'Enkele reisbeschrijvingen met interessante ontnoetingen'. Bij de sluiting van het
zesde Splendor-toemooi sprak de bekende radio-sportverslaggever Dick van Rijn. De titels
van de lezingen in de daaropvolgende jaren duiden op een poging van Hoeboer c.s. de
algemene kennis der IJVS-leden te verbreden. In 1955 hield de radiospreker dr. Paul Julien
een lezing met de titel 'Kampvuren langs de evenaax', over zijn belevenissen bij de
Pygmeeën in Afrika. Ter gelegenheid van de opening van het aclrtste toemooi sprak ir. H. F.
Hopster, voorzitter van de KNVB, over 'Sport in onze tijd'; en bij de afsluiting van
datzelfde toemooi sprak prof. dr. G. W. Groeneveld over niets minder dan 'Hoogconjunctuur,
Volledige Werþelegenheid en Inflatievrees'. Of met deze laatste lezing te hoog gegrepen
was valt niet meer te achterhaler¡ maar hetjaar daarop werd in plaats van een lezing een fitn
vertoond: Saps at Sea van Stan Laurel en Oliver Hardy. Maar in 1958, het tweede lusûrum,
hield prof. dr. Zacharias o.f.m. cap. een causerie over 'Dejongeren in Rusland', verlucht
'met lichtbeelden'.

In het tijdperk Hoeboer vonden ook een aantal massakampen plaats tegen PSO, de Philips
Schaakvereniging Oss. IJVS won de eerste vijf, maar verloor de zesde en laatste (in 1957).
Een lichþuntje was 'de overwinning van de jeugdige Lambert Hofinaru' zo meldt het
jubileumnummer út 1979. Vermeldenswaard over deze massakampen is nog dat tijdens de
tweede massakamp een collecte voor de grootrreester Rubinstein werd gehouden. De hee¡
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UVS: 50 jaar

Kuijlaars, directeur van Philips oss, had in de krant gelezen dat Rubinstein aan lager wal
geraakt.was en te Antwerpen in een l<rot leefde en van de honger dreigde om te komen. Een
collecte onder de aanwezigen leverde /100 op. Zeer vermakelijk is verder de onderstaande
anekdote (uit het verslag van de 5e massakamp tn De Glimworm, het personeelsblad van de
Splendor):

Bij de indeling der 42 UVS-spelers bleek een verstekeling onder de bemanning te schuilen.
Een mijnheer Van Liempt werd op heterdaad betrapt zich als dammer op het schaakschip
verscholen te hebben. Onder de ogen van de kapitein gekomen (Hoeboer, I presume? Red.)
kreeg deze roekeloze het met z'n zßnttwen te kwaad en beweerde nog nooit met dergelijke
stukken gespeeld te hebben, bij hun deden ze het altijd met van die ronde dingetjes. Enfin, er
werd ergens een reserye opgetrommeld en Van Liempt kon weer rustig ademhalen.

Een overzichtsfoto van een 'massakamp' tussen Philips oss (ínks) en splendor uit Nijmegen
(Foto: archief Jo Glaap)

Ten slotte nog de namen van de overige bestuursleden uit dit tijdperk. In de periode 1945-
1958 waren Mentink en Feensha ieder een paar jatr secretaris, waren Van Pul, De Haan,
Hoekstra en Glaap de respectievelijke penningmeesters en waren Van Rijswijk en Glaap

6

1944 - 19S4

wedstrijdleider. Door de steun van de Splendor schommelde de contibutie omstreeks het
zelfs voor die tijd lage bedrag van f7,50; de laagste van de OSBO'

De periode Bexkens, 1958-1968

Op 15 april 1958 tad Hoeboer af en werd opgevolgd door de heer Bexkens. Als secretaris en
penningmeester traden respectievelijk de heren Van Loveren en Verwey aarL en dit
ãriemanschap zou tot 1968 in ñrnctie blijven. Over de periode Bexkens is weinig a¡chiefinate-
riaal, met n¿rme over de jaren 1958-1964. Wel is bekend dat in deze jaren het ledenaantal
enorm groeide: het hoogst door het archieftnateriaal bevestigde cijfer is 130' maar volgens
sommigen moet het zelfs even omstreeks 140 gelegen hebben. Dat het goed ging met de club,
blijkt ;k uit het feit dat Donner, zojuist grooûneester geworden, in 1960 een siml¡ltaan gaf
tegen 'vooraanstaande' UVS'ers, en uit het feit dat UVS I onder andere in1964 kampioen
werd van de promotieklasse. Het team wist helaas niet door de promotie-wedstijden heen te
komen, maar ontving wel een serenade door een heuse UVS-band.

De WS-band brengt een serenade uiî. (Foto: archíef Jo Glaap)

Bij het Splendor-toemooi werd gebroken met de traditie sprekers uit te nodigen. De lle
editie (1959) werd verrassend gewonnen door Hoeboer met een score van 100 procent; het
l2e toernooi werd weer eens door Jo Glaap gewonnen. De winnaars van 1961-1965 zijn
onbekend; daama waren de winnaars achtereenvolgens Leesberg, Snijders en Derksen.

In de tweede helft van de jaren zestig deed zich de invloed gelden van het grotere aantal tv-
toestellen in combinatie met het Europese voetbal. Daar de clubavond destijds op woensdag

a
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UVS: 50 jaar

viel, kwam het voor dat op sommige clubavonden een derde van de partijen door een
reglementaire nul werd beslist. De alrrmo begon in deze periode zowel bij leden als bestuur afte nemen, lezen we in het jubileumboek 1979. Daarnaast begon het hechte contact met deSplendor-fabriek te venvateren, mede vanwege het groeiend aantal leden dat niet in de
Splendor-fabriek werkzaart was. De oude voorwaarde dat de helft van het bestuur plus devoorzitter uit Splendor-mensen moest bestaarU kwam in de praktijk te vervallen.

De heer Bexkens (rechts) reila de ws-beker uiT aan de heer van Gelder. (Foto: archief Jo
Glaap)

De periode Van Aschn 1969-1975

De sterke daling in het ledenaantal zet zicl- in deze periode voort. In het seizoen lgTl-1972
f9¡a9 wS een dieptepunt met slechts 35 leden. Als we het beschikbare materiaal overzien,
lij\t hej alsoJUVS in die tijd in een soort'bestuurlijke crisis, is geraakt. De heer van Asch
had vele andere functies te vervr¡llen en moest vanwege zijn gezondheid kalm aan doen.
Bovendien was hij, als ik de gegevens goed interpreteer, de laatste jaren enigszins een
'papieren' voorzitter, omdat nu eenmaal een splendor-medewerker voorzittei moest zijn.
Klaus wästefeld concludeert in het jubileumnummer l9j9 naar aanleiding van gesprekken

1944 - 1994

met betrot&enen; 'Er was een lichte ir¡it¿tie over allerlei zaken; overbelasing van het
bestuur, afüemende belangstelling bij de leden en onderlinge ruzietjes over schaalfechnische
en bestuurlijke zaken.' Daf het bestuw niet goed frrnctioneerde, blijkt ook uit de vele
bestuurswisselingen. Van 1969 tot 1975 zien we bijvoorbeeld achtereenvolgens als secretaris
opteden: Van Loveren, Jagersm4 Alferink, Van Loveren, Titselaar, Van de Berg en Buiten.
In deze periode, en in de daaropvolgende vijfjaar, zien we als een van de actiefste leden
Lambert Hoûnan opduiken. In de periode Van Asch znthtj nch in als intem en extern
wedsnijdleider en valt hij af en toe in als secretaris.

De heer DicWwu4 ten tijde van Van Asch het oudste actieve lid. (Foto: archief Klaus
Wüstefeld)

Op het schaakbord bleef UVS echter 'bijzondere prestaties' (volgens Klaus Wüstefeld, maar
welke?) verrichten. Sterke oudgedienden wa¡en Van Rijswijk, Verstegen, Van Heezen
(kampioen n 1972 en 1.973), en Jo Glaap die nog steeds voor het eerste meespeelde. Jong
talent was allereerst Hofrnan, en daarnaast de nieuwkomers Gondrie, Vr'üsbfeld en de
blijkbaar zeer sterk spelende Rudy Harmsen. Het clubkampioenschap ging van 73174 tot en
met 75/76 echter naar Stortelder.

De periode Sytema, 1975-1983

1975-1979

De algemene ledenvergadering van 1975 moet enige beroering hebben gewekt. Het bestuur
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UVS: 50 jaar

kondigde aan dat de club misschien moest worden opgeheven. Achter de schennen was echte¡
reeds enige tijd een coördinatiecommissie, bestaande uit twaalf leden, bezig geweest om deproblemen te lijf gegaan. Een van de mogeliike oplossingen was zelfs een-füie met de
schaakvereniging Philips (die overigens enige jaren later werd opgeheven). op aezejaarvergadering kwamen echter 'zoveel entlousiaste geluiden ,r*iuor"n á- rrvs te laten
voortbestaan' (s¡ema in het jubileumnummer 1979), dat een nieuw bestuur werd gekozen eninitiatieven werden onþlooid om de club uit het slop te halen. Het nieuwe bestuur, met als
hoofdpersonen de heren sytema (voorzitter), Hofrnan (secretaris) en De Bruin (penningmee-
ster) legde de basis voor een gezond verenigingsleven. sjoerd sytema en LambË* Hofinan
organiseerden de deelname aan de informatiemarkt voor eerste-jaarsstudenten, en Klaus
Wüstefeld hing op de gehele universiteit affiches en stencils op en schreef arákelen voor
diverse kranten. Er werd een schaakcu¡sus voo¡ beginners geoiganiseerd en in clubverband
werden theorielessen gegeven. Het aantal leden nam dan ook wèer toe en was in 1979
aangegroeid tot 70.

1944 - 1994

Klaus besluit zijn beschrijving van deze moeilijke tijden met: 'Wie het meegemaakt heeft,
kan erover napraten.' De situatie in het Willemskwartier bleek onhoudbaar, en ten slotte
betrok UVS in 1982 haar huidige clubgebouw op de Ganzenheuvel. Daarmee veranderde ook
de clubavond van dinsdag- naar maandagavond.

In de periode '75-'79 trok UVS een aantal sterke spelers aan, onde¡ wie Klip, Ramaekers,
Verhoeven, Stortelder en Luyks, die echter allen op een gegeven moment naar SMB
verhuisden (Klip in 1983). Voordat deze leden vertrokken, wist UVS 'bijna-kampioen' van de
promotieklasse te worden (waardoor UVS I promotiewedstrijden mocht spelen, die echte¡
wede¡om verloren werden), en in de groep der onderbonden snelschaakkampioen van
Nederland te wo¡den met een team van 4 man.

v.l.n.r. Huub snijders (f), sjoerd sytema, Frits visser (f) en Henri Lenferink (Foto: archief
Kaus Wüstefeld)

Aan het eind van de jaren zeventig was geen enkel (bestuurs)tid van UVS meer werkzaam bij
Splendor. Desondanks kon uvs nog steeds (gratis) gebruik maken van een riante ruimte in
het splendor-gebouw. Maa¡ deze goede tijd zou in l98l eindigen, toen het gebied achter de
Groenestraat voor woningbouw lrijgemaakt moest worden. Niet alleen moeJt toen de
contributie omhoog, maar het bleek ook zeer moeilijk een geschikte speelruimte te vinden.
uvS betrok eerst een speelruimte in het willemskwartier, maar dat betekende - opnieuw in
de woorden van Klaus \Müstefeld - lawaai, gejat, beschadigingen aan auto,s en ten slotte als
ergste de willekewige soms onaangekondigde sluitingen van het wijkcentrum i.v.m.
vernielingen door jongelui. Men week enkele malen uit naar De Klokketoren, maar daar
bleken de door sMB zo sympathiek aangeboden schaakbenodigdheden soms eenvoudig
onbereikbaa¡ omdat de materiaalkast gesloten was en de materiaalman van SMB onvindbaar.

Op deze foto kijken we tegen de rug van de heer Sytema die een toespraak houdt. (Foto:
archief Klaus Wüstefeld)

1979-1983

Vanaf 13 februari 1979 ktllgt UVS een echt clubblad: UVS-mededelingen. Klaus Wüstefeld,
zoals reeds vermeld onvermoeibaa¡ stukjesschrijver en p.r.-man voor de regionale kranten,
neemt in de jaren 1979-1983 dit blad voor ongeveer de helft voor zijn rekening. Reeds in het
eerste nummer lezen wij een uitgebreid verslag van het RABO-toernooi in de bekende Klaus-
stijl. Klaus schrijft dat hij:

'een langgekoesterde droom in ven'ulling wiide brengen: het aanraken van groofuneester
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Tiqnp; de heftige gevoelens, die bij dit aan¡aken ongefwijfeld zouden loskomen en de
speciale schaakkrachter¡ die hij daarbij zou opdoer¡ zouden in deze aflevering subtiel
bescl¡¡even worden. Kortom Klaus (ik dus) zou iets doen overkomen van de (magische) sfeer
van het toemooi. Er waren weer bekende gezichten (...), niet te vergeten Htibner, die w¡
vorigjaar zo treffend omsch¡even als een mengsel tussen Sinterklaas en Marx, zich lichtelijk
gebogen voortülend. "Donner is er ditjaar niefu¡, want er ligt nog een hele søpel broodjès
bij het buffet," stelde Hen¡i (Lenferink) trefzeke¡ vast.'

Uit dezn UVS-mededelingen kunnen we verder opmaken dat een aantal Uvs-tradities reeds in
de periode 1979-1983 aarweng was. Zo komt hei meermalen voor, dat de kampioen op de
laatste speelavond nog niet bekend is. Deze t¡aditie zal nhet einde van dejaren tachtig
uitgroeien tot vaste gewoonte. verder zien we in bijna elk clubblad aanmerúingen, kritiek,
uitleg en voorstellen tot wijzgingvan de inteme competitie. Ten slotte is er iriieder geval al
vanaf 1979 sprake van een sinterklaasavond, die gevierd wordt met noten, mandarijnan en
snoep (vaak aangevoerd doo¡ voorzitter S¡ema), en met de meest krar¡kzinnig" ,"iruuk.oor-
ten: weigerschaak, eilandenschaak, eilanden-weigerschaak, dubbelschaak, Aratisch schaak,
doorgeefschaak-alleen, stukken-op-zak-schaak , nvarte-gaterL-schaak en camavalsschaak.

1944 - 1994

De periode \Müstefeld-Thissen, 1983-1987

Het nieuwe bestuur bestaat uit Klaus Wüstefeld (voorzitter), Joost Thissen (secretaris), Henk
Koch þenningmeester), Maarten Heller (intem wedstrijdleider) en Van Gool en Turin (extern
wedstrijdleider). Dit bestuur zat in dezp samenstelling echter van korte duur zijn. In het
seizoen 1984-1985 gaat het minder goed met de club, het ledenaantal daalt en er zijn
financiële problemen, en bovendien breekt er een conflict in het bestuu¡ uit. Klaus, die zijn
sporen binnen UVS dan al ruimschoots verdiend heeft, besluit afte treden en Joost Thissen
volgt hem op als voorátter. René Nederstigt teedt aan als penningmeester, en daarnaast is
aan het begin van het seizoen Soerin Dwarkasing a1s nieuwe extem wedstijdleider
aangetreden. Direct na zijn aantreden schrijft de nieuwe voorzitter een somber sh¡k in het
clubblad. Het aantal leden is sterk gedaald, tot onder de zestig. De club heeft sterke financiële
problemen, mede doordat hetjubileum van het vorig jaar duur is geweest en e¡ een aantal
wanbetalers is.

Aan het begin van het seizoen 1985-1986 wordt er derhalve een groot aantal activiteiten
gelanceerd. Men doet mee ¿um de Grote Clubactie, een soort loterij, waardoor enkele
honderden guldens worden binnengehaald. Er vinden promotieacties plaats, waaronder het
schaken op het Koningsplein. Daamaast wordt het snelschaakkampioenschap 'Open' en wordt
het gebruikt voor publicitaire doeleinden, een idee van toch weer Klaus Wüstefeld, die ook
een deel van de organisatie op zich neemt. Deze acties hebben al snel resultaat. Het
ledenaantal stijgt van eerst 72, naar 85 in 1986, en UVS ve¡andert bijna in een studentenclub
vanwege de vele nieuwe student-leden. Meer eenmalige activiteiten die in deze periode
georganiseerd worden, zijn een simultaan van mevrouw Timmer en het jaar daarop van P.
Schee¡en. Belangrijker is dat UVS zich in deze periode op twee tereinen gaat onþlooien,
waarop de club nu nog steeds actief is. Frans van den Hooven onderneemt de eerste stappen
in de richting van eenjeugdafdeling door op diverse basisscholen les te gaan geven. En op
het Oud Burgeren Gasthuis wordt, onder leiding van Jan van de Westelaken en Bemhard
Hermsen, het Schaken Overdag gestart.

Wat het schaken in teamverband beteft, zijn in de periode 1983-1987 twee zaken het vermel-
den waa¡d. UVS' eerste, datjarenlang op promoveren staat,faalt in hetjaar dat de 3e klasse
KNSB wordt inlesteld. Ondanks de komst van nieuwe sterke schake¡s als Van der Spoel,
Bekkering, Cheung en Havermans weet het eerste slechts de zesde plaats te behalen in het
jaar dat de eerste vijf teams zullen promoveren. Maar in 1986 worden zes schake¡s lid, onder
aanvoering van roemruchte teamcaptain Michael Termeer, die naar eigen zeggen over een
luttel a¿ntal jaren in de hoofdklasse 211en spelen. In dat eerste jaar wordt dit team ongesla-
gen, met tweemaal een 6-0 overwinning, kampioen in de vierde klasse. Termeer blijkt verder,
behalve als teamcaptain, met name een aanwinst vanwege zijn humoristische bijdragen aan
het clubblad, waarbij vooral de spelers van het eerste het moeten ontgelden. Woorden als
'houtjesschuivers', 'dammers' en 'schlemielen' worden daarbij niet geschuwd. Als eerste-
teamlid en clubkampioen Ruud van der Spoel het team van Termeer vervolgens als 'stelletje
snoevers' betitelt en uitdaagt voor een kloksimultaan, zijn zelfs uitdrukkingen als 'bebloede
koppen' en 'van het behang afkrabben' in het clubblad te lezen. Van der Spoel verliest de

t3

In de periode 1979-1983 wordt enthousiast, veel en goed geschaakt. In 19g1 wordt uvs I
kampioen van de OSBO, maar mist weer de sprong n¿nìr de KNSB door een half p¡nt te kort
te komen in de promotiewedstijden tegen Beverwijk, Enschede en Nieuwegein. Hlt
kampioensteam bestaat uit Baake, Klip, Harmsen, Lenferink, ottenheijm, Tãmassen, Van
Heezen, Hoftnan, Polman en wüstefeld. In datzelfde jaar \Mift uvs ook de voo¡ de eerste
maal ingestelde osBo-bekercompetitie. uvs-leden spelen in die tijd veel op toemooien, ook
in het buitenlaûd. zo gaan Jan Maa¡ten cobben, Maarten van Rooij en JoopKraft in l9g0
naar het Guemsey International Festival Chess, waar zij respectievelljk 4 1/2, 4 eî 3 l/2 trit 7
scoren. In 1981 gaan Joop Kraft en Karel Polman met echtgenotes naar Calella bij Barcelon4
waar Karel Polman van de kampioen van Andona weet te winnen

Enkele andere schaakgebeurtenissen die niet onvermeld mogen blijven zljn: op lg-11-19g0
vindt een massakamp tegen PION uit Groesbeek plaats, die met 7 ll2-ll 1/2 verloren wordt.
In dit verband duikt in de clubbladen voor het eerst de naam van Kees Fens op, die weet te
winnen op het 15e bord. Daarnaast blijkt een uvs-lid de 'match van de eeuw' aan het spelen
te zijn. Joop K¡aft heeft in 1948 een zekere G.H.v/. van Tonningen - geen familie, bij mijn
weten - uitgedaagd tot een match om duizend partijen, en is in l9g1 gevorderd totparúj,46
(voor de gei'nteresseerden: in MeesterZ 87188, ln. l, pagina 56 is partij 252 te vindeÐ. klaus
wtistefeld, die vanzelfsprekend weer verslag doet van deze match, waagt zich af of de FIDE
niet in kennis van deze sensationele match gesteld moet worden

Aan het einde van het seizoen 1982/1983 leggen vijfbestuursleden hun functie neer. Sjoerd
s¡em4 die acht jaren voorzitter is geweest en vindt dat anderen de fakkel nu maar eens
moeten overnemen, treedt af. wim van Rijswijk, lid vanaf 1946, legt na vier jaren het intem-
wedstrijdleiderschap neer, dat hij omsteeks 1960 ook al eens heeft venrrld. Lambert
Hofman, al velejaren zeer acrief, treedt af, evenals Hans Klip (extem wedsnijdleider) en
Boudewijn Overdevest. Een nieuwe tijd voor UVS breekt aan.
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kloksimultaan met 3-4, maar het team van Termeer wordt in de 2e klasse in zijn opmars
gestuit en valt in 1989 helaas uit elkaar.

De inteme clubkampioenen in deze periode zijn Van de Hurlq Sundholm, Van Rooij en Van
der Spoel. Maarten van Rooij 'Grande' begint daamaast in 1986 aan een reeks overwinningen
van het snelschaakkampioenschap zonder weerg4 w¿ürvan het einde nog steeds niet in zicht
is!

Ex-voorzitter Sytema gaat ondertussen het wel en ü/ee van zijn club nog steeds ter harte,
hetgeen blijkt uit zijn vele bijdragen aan het clubblad (inmiddels omgedoopt tot MeesterZ),
onder andere over het roken en het intem lidmaatschap. Maar daamaast onplooit hij zijn
bestuurlijke kwaliteiten op een hoger nivear:, doordat hij voorzitter van de OSBO wordt.
Tevens voegt hij het erelidmaatschap van UVS toe aan zijn palmares, evenals de heren
Hofrnan en Van Rijswijk, welke laatste overigens in 1986 njn  D-jang lidmaatschap van
UVS bereilf.

De periode Fenso 1987-1993

In 1987 verhuist Joost Thissen en kijgf UVS een nieuwe voorzitter: Kees Fens. Ook treedt
een nieuwe penningmeester aan: Ruud van der Spoel. De overige bestuursleden zijn een jaar
eerder aangetreden: René Nederstigt als secretaris, Karel Peijnenborg als intem wedstrijdleider
(die de gehele periode met Fens zal aanblijven) en Frans van den Hooven als extem
wedstrijdleider en jeugdleider.

Kees Fens (inlrs) in diep gepeins verzonlæn tijdens een externe-competítiewedßtrijd. (Foto:
Eugenie Heesen)

T4

1944 - 't994

Het schaakjaar 1987-1988 is een van de bloeiendste jaren in de geschiedenis van [fVS. De
club heeft I teams in de OSBO-competitie, zes wijwilligers geven les op basisscholer¡ de
MeesterZ wordt een steeds gevulder en interessanter clubblad. De nieuwe voorzitter en jurist
Kees Fens weet het nultariefvoor UVS te verkrijgen, zodat UVS geen zaalhuur hoeft te
betalen en de financiële armslag ruim is. In 1988 gaat de contributie dan ook voor het eerst
in de geschiedenis van UVS omlaag: van 120 naar 110 gulden. In datjaar wordt ook de
jeugdafdeling van UVS opgericht, onder de bezielende leiding van Frans van der Hooven, en
deze heeft binnen enkel maanden veertig leden. Ook op het schaakbord zelfvalt veel te
beleven. Voor de eerste maal wordt het geznllíge Pinkstertoernooi gehouden, dat helââs na
nog eeß twee jaren weer verdwijnt. ln de externe competitie promoveren maar liefst drie
teams: het 3e,4e en 5e team promoveren alle van de derde naar de tweede klasse. lntem
wordt Ruud van der Spoel voor de tweede maal kampioen.

Het jaar daarop kent LIVS het hoogste ledental uit de jaren znventig en tachtig: 86 leden.
Daarna daalt het ledental gestadig, tot het in 1993 een dieptepunt van 51 leden bereikt en
UVS met vijf teams in de OSBO speelt. Het bestuu¡ trekt 1991, als het ledental tot 62
gedaald is, aan de bel, daartoe ""ngespoord door een aantal verontruste leden Zíj zijn terecht
van mening dat de sfeer op de club daalt en het bestuu¡ te weinig beûokken en actiefis. Er
worden promotieactiviteiten georganiseerd: een open dag, een Denksportgal4 meer berichæn
in de pers. Maar dezæ activiteiten zijn onvoldoende en kennen te weinig continuîteit, zodat het
ledenaantal blijft dalen, w¿ìar¿um echter waarschijnlijk ook het feit debet is dat twee nieuwe
schaakclubs in Nijmegen - SC Dukenburg en Olympus - leden van UVS wegüek&en. Ook
wat de 'clubsfeer' betreft, is lang niet iedereen teweden.

Ofschoon de periode 1987-1993 dus in dit opzicht een neergang b€tekent, zijn er desondanks
ook gunstige, blijvende ontwikkelingen te besperuen. Dejeugdafdeling bestaat nog steeds,
alhoewel zij bij gebrek aanjeugdleiders op een wat lager pitje draait. Het Denksportgala is
onlangs voor de derde keer met succes gehouden, en lijkt met 70 deelnemers en de deelname
van twee meesters een volwassen toemooi geworden te zijn.

Daamaast steekt het clubblad de MeesterZ in deze jaren menig professioneel scbaakblad naar
de kroon. In 1990 voegen Jan van de Westelaker¡ Ruud van der Spoel en Rob van Kampen
zich bij het ervaxen redactielid Ronald Aalders. Ze voeren het aantal pagina's op tot 60, 68,
ja zelfs 80, onder andere door een aantal vaste scbrijvers aan te tel&en. Zo schrijft Tijink
over de schaakùistorie, houdt van de Plasschejr. boekbesprekingen en heeft Van Rooij zijn
colurnn 'Grande spreekt'. Daarnaast ontstaan vaste rubrieken als De KlungeØ, Partij-
fragmenten, de Crypto, en komt er een jeugdkatern. Door het gebruik van de computer wordt
ook de lay-out van de MeesterZ sterk verbeterd.

'De belangrijkse gebeurtenis voot onze club van het afgelopen jaâr w¿ui ongetwijfeld de
promotie van het eerste team naar de landelijke competitie,' schrijft voorzitter Fens in de
MeesterZ van september 1991. Het kampioensteam bestond uit Maarten van Rooij, Rob
Havermans, Ruud van der Spoel, Ruud van de Plassche, Ronald Aalders, Kees Fens, René ten
Bos en Klaus Wüstefeld. 'De belangrijkste gebeurtenis voor onze club van het afgelopenjaar
was ongetw.ijfeld de degradatie van het eerste team naar de landelijke competitie,' schrijft
voorzitter Fens enigszins ironisch in de MeesterZ van september 1992. Helaas,.het UVS-
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Op de volgende pagina's treft u een bloemlezing aan van spraakmakende of amusante stukjes
uit het grote aantal clubbladen die in de afgelopen 50 jaar zijn verschenen. Van de Glimworm
in de Splendor-periode wordt de naam omgedoopt in UVS-mededelingen; in het begin van de
jaren tachtig vindt wede¡om een naamsverandering plaats: de MeesterZ. De stukken die wij
voor u geselecteerd hebben, vonnen uiteraard een willekeurige greep uit een overweldigende
hoeveelheid bijdragen. Uitgangspunt bij de selectie \¡r'as een hoge mate van leesbaarheid voor
met name niet-schakers. Vandaa¡ dat u slechts een p¿ür schaakanalyses zult terugvinden.

In een Glimworm uit 1950 lazen we de volgende interessante aankondiging:

Dr. Max Euwe naar Nijmegen

Op 29 April, ter gelegenheid van het 5e Splendor Schaaktoumooi, zal onze Nederl. Kampioen
en Oud Wereldkampioen Dr Max Euwe onze gast zijn. Het is overbodig U te zeggen, dat wij
het als een bijzondere eer beschouwen, dat deze Grootmeester in ons midden zal zijn.
Daar wij een grote belangstelling voor deze avond verwachten, wagen wij U mede te helpen
deze openingsavond te doen slagen. U kunt dat doen door tijdig op te geven ofU als lid of
donateur van Uw plaats wenst gebruik te maken.
Plaatsen voor niet-leden en donateurs kunnen zolang de voorraad strekt, gratis verkregen
worden bij de bestuursleden van U.V.S.

Ook grootmeester Jan-Hein Donner heefi op Splendor een simultaan gegeven. (Foto: archief
Klaus Wastefeld)
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avontuur in de KNSB-competitie was van korte dur¡r. Was de promotie naar de KNSB
enigszins gelukkig - één matchprmt meer en vele bordpunæn minder dan de naâste belager -
de degradatie was uitermate ongelukldg. Hele en halve punten werden weggegeven; het team
bleek aan hardheid te kort te komen en werd met een laatste plaats onverbiddelijk terugver-
wezen naar de promotieklasse.

Wat de interne competitie beteft, scheen het of bestuurlijke werkzaamheden een gunstige
invloed hadden op de schaakprestaties. In 1989 en 1990 werd penningmeester Ruud van der
Spoel kampioen, in l99l secretaris Ruud van de Plassche jr. en in 1992 voorzitter Kees Fens.
ln 1993, na vele jaren lidmaatschap, werd Rob Comips kampioen. Een laatste prestatie op het
schaakbord die in deze historie vermeld dient te worden, is dat Eugenie Heesen in mei 1993
kampioene van de OSBO werd.

De Nijmeegse kampioen G. Remie in een consultatiepartij tegen WS (I-0) uit 1950. Onder
de toeschouwers o.a. J. Glaap, Il. van Rijswijþ J. Bouwman, J.M. Glaap en H. Koch. (Foto:
archief Jo Glaap)
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1944 - 1994

Als meesterverteller wist René ten Bos met zijn filosofische achtergrond alle MeesterZ-lezers
te boeien tot de laatste letter; zowel in het Nederlands als ook in de klassieke talen beschihe
hij over een bijzonder taalgevoel. Het onderstaande hui.veringwekkpnde verhaal geefi een
goede indruk van zijn meeslepende yerteltrant. (Jit: de MeesterZ 91/92, nr.4)

SCHAAKCAFÉ DE HOMP
door René ten Bos

Sta mij toe het louche café te ebaucheren. Achte¡ de bar de dikke baas, voorzien van een
schort vol vetvlekken. Hij kaalt en heeft een nek vol diepe huidplooien. Aan de bar het uir
schot. Een man met een houten poot en een staatje in het haar, een wouw met verlopen
make-up in haar van d¡ankzucht geel uitgeslagen facie, een schele jongeman die met een dolk
de verknoeide uren in het hout van een gammel tafeltje zit te kerven en ergens in een
bedompte hoek de ver\ryaten souteneur metzijn twee onaanzienlijke meiden. De vette walm
van verbrand varkensvlees verbindt hier de desolate mens, niet de taal. Zelfs de krakkemikki-
ge juke-box zwijgt.

In een vorig leven kwam ik hier met een aantal kornuiten, allen droef en moede van de
wereld met haar oorlogen. Wij wagen de dikke waard om speelkaarten en bier. Wij spelen en
drinken. Om ons heen verandert er niets. De schele blijft doen wat hij altijd al deed, de dikke
tapt en trekt verveeld wat van zijn vetplooien recht, de dame nipt aan ha¿r zoveelste
jenevertje en het trio in de hoek zrvijgt verder. De stilte van een poppenhuis waaruit de
schikkende meisjesvingers zich voor eeuwig achter de hanebalken hebben teruggetrokken. Zij
wordt slechts aangetast door het geschuifel van kaarten en bankbiljetten ove¡ de speeltafel.
Buiten drukt de industriële mist tegen de bevlekte, sinds een eeuwigheid niet schoongemaakte
raampjes.

Plotsklaps kraakt ergens hout. Er is een nauwelijks merkbare windvlaag en een luid gerochel,
gevolgd door een onheilspellend gebonk op de cafevloer. De man met het staartje en de
houten poot is in beweging gekomen. "Heren, wie van u, minderwaardige kaartspelers en
drinkebroers, schaakt?" Wij kijken geschrokken omhoog en zoeken het gezicht achter deze
vermetele taal. Het is een getekend gezícht. Een litteken loopt van de linkerslaap, dwa¡s door
het oog naar de onderkant van de rechtemeusvleugel. Het gitzwarte haar, van achteren
gebonden in een sjofel staartje, hangt onverschillig voor het gezicht. Donke¡e stoppels
schijnen door de getaande huid rond de mondhoeken. Het goede rechteroog straalt de
levendigheid van een vervaarlijk ¡oofdier uit. .
Ik druk me, bevreesd als ik ben voor het uiterlijk van deze man. Daar valt niet tegen te
spelen. Bovendien speel ik met mijn t¡awanten een kaartspel. En je,laat trawanten niet in de
steek, zelfs niet voor schaak. Maa¡ helaas, de trawanten, de mij vertrouwden, laten mij in de
steek en als één man zeggenze, daarbij wijzend op mij: "Hij heer, hij daar...hij schaakt!"

L9

DEUREN. EN
RAMENMONTAGE TH. KNUIMAN

Vossenpelssestraat 40
6663 KC Lent
Telefoon 080-231792
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En vervolgens wakkeren ze de-moo¡dlust van mijn onontkoombare tegenstander, van mijnfatum, aan. "En hij speelt go¡d! Hij verliest nooii, en ar zeke¡ niet mJt ;*t ;;hij is naareigen zeggen een beest, een killer, een moo¡denaar... Het talent uit de buurt! Ja úeer, u bentgewaarschuwd. u ziet het, hij popert om u te vermorzelen!" Ik kijk in rr"t g"ri"i; van de tevermorzelen medemens en word vervolgens zelf vermorzeld dooidie -"rtî*aig"schittering in-zijn ene oog. Verwilderd kijk ik naar mijn maten. Ik h*t;. ;ti; ãìe ,ictve.rlaagd heeft tot het ignobele kaartspel, beweert te kunnen schaken',. De stem kerft zich inmrjn merg. De porte-brisée slaat open en met een zucht dode -ist top"r, t u"" g"to"t eta"r,het café binnen. Ze scharen zich om de tafel, net als de schele, de roìt"rr"* eizijn meisjes.van achter de bar, waar de dikke grinnikend staat te smoezeleí met a" rr¿i¿-Jè" a"-",springt plotseling een dwerg tevoorschijn, een bord met stukken voor zich houden¿.

"Nou, schaken...het valt wel...", sputter ik tegen. ',AIs u zo goed speelt, dan spelen we om dehoogst denkbare inzet". Ik voel mijn hart enkele keren bonlien t"g"n -¡r, ¡uã"o.-lt ,"¡rftme-dood, kijk naar mijn wienden, die langzaam maar zeker *"gf"d*Lt"*o.J"rr-doo, 
""oscala aan griezels die plotseling uit het niets van de mist opduiÈÃ. Mijn wienden roepen nogwat, maar ik hoor, verlamd van wees, niet meer wat ze zeggeî. E¡ is ènkel een instemmendgeroezemoes van griezels.

"u gaat akkoord, naar ik aanneem." Ik zie een driebenige rrouw met een gezicht van de doodgrijrzend twee wurgstokjes vanachter haar torselet tr¿en. Ik zie mijng.troî*;ni.t mee¡. Ikkan geen kant op. Ik knik, ik sidder...
"Dwerg, waar o.jn de shrkken? waard, waar is het bier? Er gaat hier weer om de dood
gesngel{ worden." Mijn tegenstander wijst naar boven. Mijn beminde vrienden hangen aan dehanebalken. Dood. Hadden ze maat niet gezegd dat ik kon schaken. Hadden ," *L ni"t...om mij heen klinkt het gelach van de wienden van de dood. 'u kunt zich redden door mijmet dit spel te doden! u kunt zich redden uit dit ondergrondse!" Een krankzinnifgehch
maakt zich van hem meester en zijn getrouwe engerds volgen hem. Maa¡ dan, aio'r ". ""omij ontoegankelijk mediamiek signaal rondwaardè door dJverwrongen g".rt* u*, deze hel,is er een stilte, doodser dan de mist daarbuiten.

De dwerg plaatst het bord op tgfel. Met zijn knokige vingers zet hij de stukken tergendlyg,,ry in hun beginpositie. De stilte is gewijd. "M* *u* is de ltokt" Het is de eerstevolzin die ik uitbreng. "Een klok? wii, tijdloze drinkers, rinkelrooiers, gebochelden,
gogrdgnaar¡, *'j kennen geen klok. De klok is aan de andere kant van de mist. Er is geenklok. Geen klok". Mijn tegenstander sprak deze woorden met een toon van heilige
verontwaardiging en minachting. Nu vouwt hij plechtig zijn handen ineen. Hij sieelt de wittestukken, ik de zrvarte. Zoveel is me tenminste vergund. DL omstanders dringen äp. e*enkeling hijgt een misselijk makende asem in mijn gezicht. Ik zie mijn tegeistanåer zijnrechterhand in beweging zetten. wat wordt het? Een normale openin! of ãen opeJng ae netzn bizar is als deze wereld?

Hij speelt 1- e4. wat nu te antwoorden? Mijn leven staat op het spel. Siciliaans, of maken weer een spaanse partij van? Ik twijfel, maar zonder te weten waarorn speel ik 1. ...e5, een zetdie,ik zelden speel. Ergens stikt een mismaakte in het slijm dat verooizaakt wordt door zijn
aanhoudend gegrinnik. Er verstrijken enige minuten. Dan speelt mijn rivaal 2. pf3, waarop ik
à tempo 2. ...Pc6 laat volgen. Mijn tegenstander verwringt zijn lþien in wat een lâch moet

worden: 3. Lc4. Geen Spaans dus! Hij speelt weinig ambitieus. Ik put wat moed uit deze

*rtiæ ,o. Ik verzamel Lachten en rp"ólr 3. ...Pf6. Hij denkt diep na. Ik weet niet hoeveel

ifã "î *t*i.ilt. De jenevertante aan ãe bar laat een afschuwelijke boer en glijdt van haar

U'*tt* af. Ñiemarrd schenkt haar aandacht. 4. d4 edÍ;.Ik speel snel, waarschijnlijk om hem

te beïnvloeden, om hem ontzag in te boezemen. Maar ik vergeet dat de tïd hier geen rol

,peel.L O" schéle kerft met zijn dolk een klok in de lambrizering, maar laat de wijzers weg'

lr,fijn wienden bungelen als zwaarden boven mij'

Hij speelt: 5. 0-0. Ik antwoord onmiddellijk met 5. ...Pe4:. Ik heb in ieder geval twee

""it ãr"pio*"n uitgeschakeld. Ik hervinómijn verhouwen. Ma¿r niet voor lang! 6' Pc3?!

\/eibij#rd kijk ik ãaar zijn handen. De afschuwelijke zekerheid waannee hli deze zet

uitvoËrdel Hei instemmende gegrinnik en gegrom van de omstanders. De jeneverboer uit de

s1,ot van de gele lrouw op dã ,rloer. De meisjes die een biljet achter hun kousebandjes

;apñ-D; ãã¿"" u* de hanebalken. Er wordt nog een klok in de lambrizering gesneden'

b"är,ig" handen, het door het oog lopende litteken, _de 
glinstering in 

-het 
andere oog. Wat

moet ikãoen met deze zet? Ik begi:n tJ rekenen: 6. ...Pc3: 7. bc3: d5 8. Lb5 Le7 9' Pd4:

iãi ffl* niet slecht. Ik heb een piott -""t. Maar ik kan dat paard ook met de pion nemen'

W;;- eigenlijk niet? Het offei op f7 moet ik kunnen overleven. 6. ...dc3: 7.Lf7z+'
Natuurlijk,ãit úeb ik nog gezien. Ik moet dit kunnen-overleven.7. ...Kflt. Het volk om ons

l*" ,pütt." het slijm ,rit ã" long"o. Ze wezenvoor hun leider. Heeft hij het goed genen?

ff""n t¡ dit keer niet te hoog gelgrepent Van b]¡iten schalt een eenza'rc misthoorn' 8' Dds+

kes 9. Te1 Lel 10. T'e4: ¿-"6]Elen-stuk heeft hij terug, maar heeft hij daarmee genoeg?

l*, htj niet nog steeds een stuk en een pion achter? 11. Lg5! Hij laat de pion voor wat hij

iri lt.,rårgi, *"iH"t hart bonkt in mijn keel. De dame met de wurgstokjes en de d¡ie benen

likt ha¿r ñppen af... Ik probeer mezelitot wat rust te brengen door nu erq lang na te denken'

riyüi" ,p"iäz Kf8? pe5? Niets is bewedigend. Maar wacht...ik kan de pion gewoon nemen.

ö" pioo'*rat mijn enige troef. Ik zie als t een flits een verdedigingsmogelijkheid, het kan

"og;*ir" worden. Ik weet natuurlijk niet wat er dan met mij zal gebeuren' maar r¡¿at moet

ikäders? 11. ...cb2: L2.Tael rrg. Nu zal hij vast zijn heil gaan zgeken_1n een_remise en

loopt misschien alles met een sisser af (behalvè dan voor mijn wienden): 1.3. Dc6:+ bc6: 14'

Tel:+ Del; 15.1e7: KdS 16. Tfl/+ Kèg 77. Te7+ ad infrnitum. Maar hij denkt ontzettend

hd *. De omstanders beginnen nchtbaat ongeduldig te worden' De b91 ryijfelt' Wat moet

ik doen? Ik neem het eerstã slokje van mijn bier en ineens zie ik door de bodem van mijn
gtu, ¿" uotg*¿" noodlottige afiäkkeling:-ll. Db5!!.blD+ 14. Dbl: Tf7: 15. Db3 of "'is er

t;; ;"g ,"ãdiog mogelijkí"Is ", ,,og ttdding mogelijk, o dronkelap?u' placht mijn vader

ã*e"i¡ti:¿ te-zing-en.-Waar blijven de tijden? Ik weet het niet. De dwerg is zo goed om me

*g ã.n glÅ bi", te-brengen. Waa¡schijnlük om me af te leiden van de partij. Er k1i¡kt
gl;"r"üjg"ro"zemoes. L-eken weten u*k oi"t het geduld op te brengen voor,een schaakpar-

i¡, "" fri"r.-aal niet als ze op leven en.dood.wo¡dt uitgevochten. Men wil bloed zien,

oälog "n 
verderf. Men preekt'het militarisme, in de onderwereld hier net zo goed als aan de

andere kant van de mist. De lambrizering is inmiddels gelijk aan tweehonderd.schaakklokken'
ñà:""."*¿.-e verscbrompelt tot een hãmp,cirrhose. Ik zie de handen van mijn doodsvijand

*"".Ú"*"g"o. 13. Le7:!? Pe7 14. Dh5+kd7 15' Pd4 c5 16' Dg4+ Kc7' Ik heb wat

bereikt. MiJn koning staat wat veiliger' Zijn dame en paard tranel3\mij-1 wienden"' Mijn
*f pior, "uí 

a" A"U" geesten in dit óafé met angsten ven''llen. 17. Te7:. Wat nu? Ëen fout

,ãî¡"ig""stander1 Ik moet hem kunnen pukk"tt, want ik heb toch een truc? Zie ik het
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goed? Red ik mijn hactrje en kan ik \¡r'eer terug naar de blijde en wijde wereid, alwaar ik een
korte raid tegen dit gespuis zal organiseren? Zonder nadenken speel ik: 17. ...De7:. Een schok
waart door de menigte. De driebenige slaat woedend met haa¡ hoofd tegen de tap, het hompje
maakt zijn laatste stuiptekkingen, de schele kruipt door de klokken in de lambrizering, de
pooier begint zijn meisjes af te ranselen, de dwerg kabt in zijn strohaar en de bochels in de
menigte springen uit elkaar. Mijn zelfverzekerdheid neemt toe, maar ik sch¡ik van mijn
tegenstever. "Be¡eid u voor op het eindel", buldert hij. "Het is bijna volbracht!,'

Het is muisstil. Ik kijk verschrikt naar het bo¡d met de waanzinnig geplaatste stukken. Heb ik
iets niet gezien? Ik kijk en zie dat ik moet winnen. Alleen een mirakel vermag hem te
redden. Hij speelt met een raadselachtige zelfverzekerdheid 18. Te7+. Ik denk geen minuut na
en antwoord met 18. ...Kd8! wat moet hij nu doen? Een paard hangt, een toren hangt en een
dame hangt: een subtiele wraak voor het beminde trio aan de hanebalken... En bovendien
dreig ik mat in één! Als ik er nu niet mee¡ uitkom, weet ik het ook niet meer. Met een
volst¡ekt misplaatste arrogantie speelt hij nu 19. Dg5!, een mooie zet, maÃr ik had hem
voorzien. Ik speel direct: 19. ... h6!! en nu is hij uitgekakt. De stukken kunnen in de doos.
Het gespuis om mij heen krioelt in deerniswekkende wanorde rond onze tafel, geschokt,
verbouwereerd, verontwaardigd door het feit dat hun God hen bedroog. Het leven is weer een
gewonnen, mijn maten ten spijt. En mijn tegenstander ziet het nog steeds niet. Hij speelt 20.
Tb7:+!!!

De eindstand

Ik kük. Ik had opgave verwacht. Een ¡aar zefje. Hij geeft zijn dame om het mat te
voorkomen, maar heeft daarna natuurlijk geen kans meer... heeft geen kans mee¡... ik verslik
me in mijn bier... heeft geen kans meer... het schaken is een wonder... het wonder speelde
zich af in mijn nadeel, hoe overleef ik dit, want nu pas zie ik: 20. ...hg5: 2l.pc6+Ke8 22.
Te1 maf. De omstanders, die hun sardonische blikken al triestig hadden afgewend, keren weer
naar het bord terug. Al snel klinkt er gegrinnik. De wurgstokjes worden gekoesterd, de
messen geslepen, de meisjes niet meer afgeranseld... Ik kijk nog naar 20. Tf6, maar dat faalt
ook in een soortgelijke variant. Angst grijpt me bij de keel. Uit de menigte wo¡dt er
plotsklaps een zwarte mamba op het bord gegooid. Hoe is het mogelijk? Hoe kon hij zich
redden? Mijn laatste seconden tellen... De mist bruist door de porte-brisée naar binnen, het
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laatste wat ik ne njn de wurgstokjes.. ik haal nog één keer adem... gelach vanuit een
leprozenkolonie... de misthooms slaan mij met doofheid... de nar bespuugt mij, een bochel
glibbert als een aal achter mijn schipperstrui... hoe is het mogelijk?

En dan zit ik - heel clichématig en heel afknapperig - rechtop in bed. De wekker wijst half
drie, 's nachts. Mijn levensgezellin zegt dat ze nooit en ik altijd snurk, maar zij snrnkt nu
ook. Ik besef dat ik een droom heb gehad over de mooiste partij die ik ken. Ik stap uit bed en
neem een glas water. Ik loop naar het raam. Buiten zie ik in de sneeuwmist een nxtn met een
litteken over zijn oog weglopen naar de onzichtbaarheid. Het water dat ik drink, smaakt
bitter. Ik trek de gordijnen dicht.

(De gespeelde zetten komen uit een correspondentiepartij J. Sokolov - Roesjnikov uit 1966. Is
er mooier schaken denkbaar?)

Michael Termeer was jarenlang de geanimeerde teamleider van een zg. vriendenteam. Dít
team behaalde twee jaar op rij het knmpioenschap, maar is na, twee matige jaren uiteengevol-
len. In de MeesterZet liet Michael zich gelden als een snoeverige, uitdagende stuþesschiijver,
zoals mag blijken uit de onderstaande twee wedstrijdverslagen. In het eerste stuþ:e (uit:
MeesterZ 87/88, nr. 4) lezen we dat het vriendenteam, ws 5, voor de tweede keer in
successie kampioen is geworden.

Voor de reis naar Veenendaal hadden we voor de gelegenheid een busje moeten huren' Dat
komt omdat de meeste teamleden te lui zijn om te werken en het geld liever besteden aan

drank en lichte vrouwen dan het in een nuttige auto te steken. Marcel Verstappen we¡d bereid
gevonden het vehikel te besturen, hetgeen hij krmdig deed. Alert wist hij de meeste obstakels

Ie omzeilen, terwijl die dreumes op zijn driewieler allang op bed had moeten liggen. In
opperbeste rt"-aittg schoven we dan ook voor ons partijtje aan en nret lang daama werden
dà^eerste vijandelijke stellingen reeds versplinterd. Geheel volgens planning was de volle buit
rond tien "* ¡ ¡lo""o. Ailãen Frank Jansen stelde ernstig teleur. Het was te danken aan de

mildheid waarin het pas verworven kampioenschap ons stemde, dat hij slechts tot Lent aan de

trekhaak heeft moeten hângen.

Aangekomen bij het thuishonk wachtte ons een ¿umgenâme ontvangst. Voorzitter Kees Fens

,pruf ""r, 
lovend woordje, noemde ons een "stelletje snoevers" en pr¡tte zich uit meer van

dergelük eeibetoon. Er ton zelfs een bosje verlepte aste¡s van af en bovendien werd ons van
b"rã,.os*eg" een ondermaats pilsje toegeschoven, dat wat schril afstak tegen de riante bokaal
die we vooidien van de bar hadden gekregen. Daarna was het een druk komen en gaan bÜ

ons tafeltje. Vele jaloerse handen werden geschud en hongerige blikken volg{e1 over onze

schouderi de analyse van enkele partijen die we die avond gespeeld hadden. Rob Cornips
slikte zijn trots weg en waagde het zijn eenvoudige afgebroken stelling ter beoordeling voor
te leggei. Met engetengeduld toonden we hem het opzichtige mat in drieëntwintig dat hem

m.,rJtin.t hoofd hing, én de simpele magneetcombinatie om aan dat lot te ontsnappen. Al
met al was het een aangenaam verpozen en ik begaf me nadien voldaan tel ruste om van

Henrieke te gaan dromen.

volgendjaar dus tweede klasse. Met onze natuurlijke bescheidenheid hoog in het vaandel,

*o"i ".o ku-pioenschap wederom niet uitgesloten worden. Niet dat we geen zware stijd
verwachten, maar het ,r¡fd" t""- heeft zich onder mijn bezielende leiding ontwikkeld tot een

geoliede vechtrna"hine ãie een stootje kan hebben. Zeker als René ten Bos en Frank Jansen in
ãe komende vakantie de rokade onder de knie weten te krijgen, moet het lukken om de

benodigde punten te pakken. Gladiatoren als Loek Bergman, Ruud van de Plassche en Hans

van IeÃel à¡tt io A" arena immers wijwel onverslaanbaar gebleken en hrm matnret en vork
njn zwaar bezoedeld met vijandelijk bloed. Bovendien hebben we ook nog altijd Roel van

Beurden en Jos op de woerâ, die we zonodig in kunnen zetten vool een sluipmoord ofeen
terroristische actiå op de koningsvleugel. En mocht de nood echt aan de man komen, dan

kunnen we nog altijå de teamkruk opde reservebank zetten, en een beroep doen op Cees Pols

of Paul ten Hacken. Merken we tenslotte op dat de vastberaden gelaatstrekken van de jongens

van het vijfde in niets lijken op de onzekere koppies van ons eerste, dan geeft dat veel vet-
trorr¡r'en voor de toekomst.

Naar ik begrepen heb, probeert het eerste team een wanhopige vlucht naar voren te maken

om zurn de hete adem van het vijfde te ontsnappen. Mijn welgemeende complimenten, heren,

al zaf er natuurlijk weinig anderi op. vroeg of laøt zal uw gammele reddingssloep geramd

wordendooronzepiratenschoener.DoealsRuudvanderSpoel.Neemzwemles.
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SCHIP AIIOY
door Michael Termeer

UVS 5

Laten we bescheiden blijven. U treft in dit ciubblad al genoeg ophakkerij aan in de verslagen
van het de¡de en vierde team, die dankzij onze bijdrage als invaller het kampioenschap
behaalden. Natuwlijk, ook wij zijn kampioen geworden, maar we zijn heus niet het eerste
team dat vanuit de laagste klasse onderbond jaar na jaar doorpromoveert naar de landelijke
hoofdklasse. Geen enkele reden dus om breed uit te pakken, ook al hebben we onze
tegenstand afgeslacht met genadeloze precisie en inventiviteit. Bescheidenheid, dat is meer
onze stijl.

Misschien een woordje over onze laatste wedstrijd ter verduidelijking. Daarvoor moesten we
naar veenenda¡I. Zoals gewoonlijk bij uitwedstijden kwamen we al om zes uur bijeen om
onder het genot van een erotische schotel de ploegtaktiek door te spreken. wie aan welk
bord, welke openingen er gespeeld rnoeten worden, wie er winnen mag en dat soort dingen.
Tijdens de koffie worden steevast de sancties vastgesteld die staan op een onverhoopt veìlies
van€en partij. Teamleden die slecht in vorm zijn beginnen dan meestal zenuwachtig op hun
stoel te wippen, terwijl de overigen ontspaffìen achteroverleunend de nagels reinigen met
stiletto of werpster, en de strafmaat bepalen.
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In het volgende stukje uit het seizoen 89/90 (w. 4) lezen we het laatste verslag van Michoel
Termeer.

TERMOTRADING BV
PRINSES BEATRIXLAAN
4OO1 AG TIEL
TELEFOON 03440-23707
TELEFAX 0344G,2346O
KVK TIEL NR.25394

l9 TOT HIER
door Michael Termeer

UVS 4

\É/
DE BETERE BAKKER
P,boeffen
Eendenpoelseweg 4A - 6581 AB Malden - Tel. 080 -585758
Fax 080 - 5a1444

Ook een PION kunt u het beste laten
isoleren door TERMO TRADING TIEL.
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Het meest luidruchtige en onbeschofte UVS-team valt na dit seizoen uit elkaar' Prim4 zou je
denken, daar knapt de club van op. Fout. U kent vast die onderzoek wel, die uitwijzen dat pa
zich het liefst vergrijpt aannjn dochter in keurige rijtjeshuizen. En waar wordt de vrouw het
vaakst geslagen en trèet het huisdier een hondeleven? Precies. En dus niet in dat asociale
gezin bij u op de hoek. u begrijpt wel waar ik heen wil: er blijven in onze club alleen nog
ãaa¡ teams lr"o een bedenkelijk allooi over. Van die nette, waar je nooit iets van hoort.

wat hebben we de afgelopen vier jaar uitgespookt met het "vfendenteam'r ? (let wel: deze

kwalificatie is ons doãr het bestuur opgeplakt - je moet echt Kees Fens heten en lichtelijk
achterlijk zijn om zoiets te verzinneÐ. Vooreerst hebben we iedereen bij UVS beledigd waar
we vandachten dat ze er tegen konden. Dat waren er niet veel, want zoals bekend heeft I-IVS

leden die voortdurend roepen hoe gezellig ze het wel niet vinden, maar ondertussen gewoon
te schijterig zijn om bij sl {B de concurrentie a î Ie gazî. Gevoelige types dus, waar we dan

ook niåt echt goed mee konden mengen. De reden dat wij ons destijds gezessen bij ws
aansloten was dan ook een geheel andere: bij elkaar blijven en zien hoe ver we het zouden

schoppen. Dat weten we inmiddels: 2e klasse onderbond, tot hier en niet verder. Individueel
tot*"o *" natuurlijk allemaal mee in de 1e klasse landelijk, maa¡ als tearì komen we niet
echt verder. Twee kampioenschappen en twee saaie middenmoot-posities is de complete oogst
geweest. De rek is eruit, opheffen die handel. Misschien hadden we het verder gebracht als

ão, u* bestuurswege niet tweedehands materiaal was toegeschoven in de vorm van Van de

Plassche (r.) en Op de Woerd, maar ja, daar waren we zelf bij. Om nog maar te zwijgen van
die afschuwelijke invallers als Van Kampen en Dinjens. Charpentier en Storrns deden het
beter, maar waren toch niet van het Pols-niveau dat we vanaf het eerste jaar gewend waren.

Ach, dat was eigenlijk ook allemaal wel overkomelijk geweest, als Van Iersel dit jaar niet zo

had lopen knurften (v* o¡"Ð. Alles wat Ten Bos won, leverde hij driedubbel weer bij de

tegenstanders in. Met Ten Bos leggen we de vinger op weer een andere wonde: wisselvallig-
beid. Zo'n Tukker blijkt alles in bergen en dalen te beleven. Niet goed voor het team. Zelfs
zo'n droogkloot als Van Beurden is daar niet ongevoelig voor, zodat die ook onnodig halfies
ging inleveren. De stofzuiger van het team (Verstappen) deed z'n best, deed meer als je van
ãerikapotte stofzuiger zou verwachten, maar ja dan is er nog altijd buurman Bergman. Heeft
de Van Dale een appendix met scheldwoorden? Leg die dan hier ma¿¡¡ even naast. Tia, kijk,
en dan blijkt dat je het allemaal zélf moet doen. En weet je: tot hier.
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Onder het pseudoniem Gronde heeft Maæten vør Rooij een serie bijùagen geleverd aan de
MeesterZ.. Als een wúe tirût steek hij de draak met alles en iedereen die onder zijn niveau
schaab. Hieronder hnt u een amusante anekdote van zijn hand lezen (uit: MeesterZ 90/91,
nr.2).

GRANDE spreekt..... Mandarijnen en tafelzuur.
door Grande

Heerlijk. Zondagavond Shrdio Sport. Leuke beelden van rennende mensen, maa¡ het leukst
zijn de volkomen wereldweemde interviews. De Ajacied Bergkamp is naar de studio in
Hilversum gekomen. Bergkamp z-e4t dat hij 'heel veel kan'. Maar het zal nooit wat worden
met Bergkarnp. Waarom? Bergkamp is eigenlijk een hockeyer. Bergkamp is een heøtje. Zo
iemand die per ongeluk een tegenstander omver loopt en de goede man verontschuldigingen
in het oor stamelend overeind heþ, om vervolgens zijn excuus te maken bij scheids- en
grensrechters, de trainer en spelers van de 'vijand' en de trainer en spelers van zijn 'eigen'
team. Nee, da's geen spits, dat is een koefie.

Neem nou Sanchez van Real Madrid (Spaans uitspreken), dat is een spits, een wereldspits,
spitzenklasse (Duits uitspreken). Zo'n etterbakje dat irriterend, spugend" schoppend krabbend,
bijtend, huilend, kankerend, slaand knijpend zeurend oorlog makend, áekend, teiterend (dit
alles in willekeurige volgorde) en ten slottejuichend en koppie-duikelend over het veld gaat
bij voorkeur in vijandelijk gebied dat is nog eens een spits.

Onder schakers is ook zo'n tweedeling aan te brengen. Onder grootneesters lopen nogal wat
heertjes rond. Heren als Anand, Nikolic, Tirnman en Gelfand zullen nooit wereldkampioen
worden. Boris Gelfand wordt al vereerd met de bijnaarn: Bob. Nou clan weet je het wel: een
koekje. De andere genoemde heren zitten na de partij rustig met hun tegenstander te
analyseren en prijzen z-elfs z.etten van hun geëerde opponenten (echt waarl). Tja"..koekjes!

Nee, dan Ivantsjoek en Kamsky: spitzenklasse (moet dat niet met een hoofdletter?). Ivan, die
na een nederlr"g krijsend met zijn hoof<l tegen de muur bonzend de nacht doorbrengt, om op
deze manier zijn tegenstander uit te putterL dat is nog eens een schaker. Ook het brullen van
Russische gedichten en liederen is een mooie vondst van hem. Kamsþ is helemaal geweldig;
die ontkent gewoon bepaalde (slechte) zætten gedazn te hebben! Echte kreks zijn natuwlijk de
drie K's (Kortsnoj, Karpov en Kasparov). Wat zijn naam beteft kun je Kamsþ dan ook
rustig tot de wereldtop rekenen. Ivantsjoek heeft pech dat hij geen Chinees is. Enfi¡,
schoppende, treiterende en irriterende schakers blijken het uitstekend te doen.

Toen ik ten tijde van de matches tussen Karpov en Kortsnoj nog wereldkampioen wilde
worder¡ leek het mij een goed plan de treitertrucs van de wereldtop over te nemen. Naar
aanleiding van het'yoghurt-incident' besloot ik etenswaar als psychologisch drukmiddel te
gaan beproeven. Het was winter. In de winter at ik altijd veel mandarijnen. Onderweg naar
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het station (we speelden uit) ging ik nog even langs de groenteman (het was koolavond). Ik
kocht twee kilo mandarijnen ãn een potje atjar. De volgende dag zouden we Indisch eten en

ik had beloofd zo'n potþ mee te brengen. Ons Tweede speelde indertij{ r1 d9 {etde klasse en

we moesten naar de veieniging sv Puifluik ofzoiets. ostentatiefzette ik de knisperende

plastic zak met psychoschaako-ndersteunende middelen op tafel. De partij begon- en na enkele

minuten haalde ik de eerste mandarijn luidruchtig uit de ritselende zak. Eye-ballend (dat is de

iegenstander voortdurend doordringend aankijken) schilde ik met gevoel voor pathetiek 'de

""i.t 
,. Mi¡n tegenstander keek niãt op of om. Natuurlijk niet, een mandarijntþ eten onder

het schaken is ioch heel gewoon? Spoidig echter verorberde ik de volgende. Geen reactie' Ik
voerde het tempo op en at, en passant zettend, de ene na de andere mandarijn. Eindelijk! Na
tien manda,s bègon mijn tegenstander ongedurig te worden. De berg schillen groeide

"venr"dig 
met dã onruí b¡ mijn opponent. Na drie uur spelen had ik toch nog een laitieke

stelling Jp het bord weten ie krijgen-. Mijn tegenstander was al danig in de wa¡ en had al bij
de weástijdleider gevraagd of dat allemaal zo maar kon"'

v.l.n.r. op de voorgrond: Ton Titselaar, Maarten van Rooij en Jack ottenhiim. (Foto: archief
Klaus lftsrcfeld)

H4 nu de finishing touch. Nog enkele manda's en de buit was bi¡¡ren. op naar het

*.Ltdku-pio"nscñap. Ik graaide in de plastic zak. Maar ach en wee: geen manda's meer.

Tussen de schillen die ik langzaam en luid ritselend terug in de zak had gedaan, ontwaarde ik
slechts het potje atjar.

Ik had geen keus. Glimlachend haalde ik het potje tevoorschijn. Arrogant eye-ballend zelle k
het vooi me neer. Kalm draaide ik aan het deksel. Mijn tegenstander keek me wanhopig
handenwringend aan.

Het deksel gaf niet direct mee...
Dan maar wat meer kracht zetten.
Het deksel gaf niet mee...
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Dan maar de pot op de stoel, tussen de bener¡ stevig vasthouden en een ferme draai.
Het deksel bleef keurig op zijn plaats.
Nu uit alle macht voor den donder! De blik in de ogen van mijn tegenstander veranderde.
Hoewel hij in ernstige tijdnood was, sloeg hij mijn excentrieke perikelen geamuseerd gade. Ik
voelde dat ik rood werd. Tanden op elkaar en persen. Plots schoot het deksel eraf en gutste
het zuur over mijn broek.

Mijn tegenstander lachte triomfantelijþ ik vloekte hartgrondig. De wedstijdleider kwam het
toneel in ogenschouw nemen en constateerde: één natte broek van mij en één gevallen vlag
van mijn tegenstander.
Ik lachte als een boer die kiespijn heeft, hij vloekte.

Hoewel ik nog vaak met plezier aan die tijd terugdenk, ben ik blij dat ik ondertussen een
koe$e ben geworden; het wereldkampioenschap laat ik aan anderen. Dat is wel zo rustig en
bovendien stink ik 's avonds niet meer naar mandarijnen en tafelzuur.

René Nederstigt, een trouw stuþesschrijver, toont in het oitdersiaande wedstrijdverslag uít
I 98 4 zijn dichtershtnsten.

Tiel2 - UVS 3
door René Nederstigt

Op l0 december toog het Derde naar Tiel
Hier leest u hoe dat beviel
Aan de scijd werd hoopvol begonnen
'Want we hadden al nvee wedstrijden gewonnen
En we schaakten dan ook met hart en ziel

Onze teamleider deed het kalm aan
Een woest potje was daarnee wel van de baan
Zijn tegenstander ruilde nog wel wat stukken
Maar een aanval, nee dat wilde niet lukken
"Remise dan maar", riep Sjoerd voldaan

Aan het tweede bord stond Joost niet erg kies
Er dreigde bijvoorbeeld dameverlies
\Mant wat was het geval
De man uit Tiel begon aan een koningsaanval
Jammer, maar hiertegen vond Joost niet het juiste devies

Mijn eigen opponent bood, na enig gemier
remise aan, maar ik antwoordde: 'J4 hiér..."
,Twee zetten later maakfe ik een blunder
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Wat resulteerde in het nodige geglunder
En ik natuurlijk balen als een stier

Mijnheer Pols had aanvankelijk een redelijke stand
Maar langzaam maar zeker werd ook hij overmand
Uit wanhoop offerde hij een kwaliteit
Hiervan kreeg hij echter al snel spijt
En zo beet UVS voor de derde maal in het zand

Aan bord zeven speelde Guus Geluk
En gelukkig, dit kon niet meer stuk
De man waa¡ dit alles oP slaat,
u raadt het al, is de heer G. Walraad
Hij gaf de stand tenminste nog enige opsmuk

De achterstand zou echter weer worden vergroot
De heer Kraft verkeerde in hevige tijdnood
Zijn tegenstander speelde gewoonweg banaal
Maar Joop exclameerde slechts: "O, wat geniaal"
En miste op deemiswekkende wijze de boot

De partij van Enckhof leek ook al geen beste greep
Zijn opponent kende duidelijk de klappen van de zweep
En na het afbreken leek het alsofhij op lozeîzaf
"Waclrt eens even, vriend", riep Martin, "ga jij niet mat?"
Jaja, die Enckhof speelt het toch leep

De man tegenover Robert-Jan bleek erg taai
De partij verliep vrij vlak, eigenlijk nogal saai

In het eindspel zou de Tielenaar het gaan winnen
Zijn toren viel op de zevende rij binnen
Ná afbreken opgegeven: dit is vechten tegen de bierkaai

Tj4 toen was de stemming toch wat bedeesd
'Was deze nederlaag echt nodig geweest?
Zielig klonk het hier en daar wat sipjes:
"We zijn afgedroogd door Tielse Flipjes!"
Er zatma:l. één ding op: vlug naar huis gesjeesd

Denk nu niet dat zoiets ons naar degradatie voert
Tot nu toe hebben we echt niet slecht geboerd
Ook al zijn onze promotiekansen enigszins gedaald
Het Derde heeft tot nu toe zeker niet gefaald
Daarom: je kunt op ons blijven rekenen, Sjoerd!

Tiet2-UVS3 5,5-2,5
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om nog even in de sfeer van de poëzie te blijve4 nemen we een sonnet over vanionwæer
Luteijn die een polje speelde tegen de legendarische Jan-Hein Donner (uit: WS-mededelin-
gen, juni 1984)

Hoe Donner mij toch versloeg

wit: J.-H. Donner
zwart: Jonkheer F.J.A. Luteijn

We waren samen nagebleven:
nog één partij, en dan naar bed!
Ik heb het voor u opgeschreven
en weer werd het een mooi sonnet:

e2-e4; een ijdel steven,
een opmars door e5 belet.
Nu komt zijn koningin tot lever¡
d1-h5. Dus opgelet!

Dan raak ik...ay!...mijn koning even
en eens beroerd - zo luidt de wet -
moet hij verhuizen naar e7
en wordt op e5 mat gezet.

Hij had al bijna opgegeven,
mrúr nu had Donner dikke Pret.

Tot slot in de serie poëtische mijmeringen nog twee anonieme limericks (uit: WS-mededelin'
gen 84/85, nr. 2)

Ik ben niet zo'n slimmerik
in het maken van een limerick
Maar wat men wel \¡r'eten moet,
en dat is het beste wat men doet,
wordt llVSlid, dat weet ik.

Een detailoverzicht van het toernooi bij V&D, met onder toeziend oog achteraan vootzitter
Hoeboer. Verder zijn o.a. Jo Glaap en Geurt Gijssen nog te zien (Foto: archief Jo Glaap)

l Kaus W'üstefetd gaat zeker door als clubkcnner van WS. Geregeld besteedde hij in de

MeesterZ aandacht aan de geschiedenis van de club. Zo ook in de artikelenreeks Over een

bloedige opening, waarin de schrijver op hilarische wtjze verhaalt over de
ontstiansgeschiedenis van WS. (Uit: MeesterZ 91/92, nr. 4 en 92/93' nr' 3)

Toen een schaker zijn verliezen had geteld
raakte hij van de weeromshrit ontsteld.
Jawel, het raakte heÍr diep!
Totdat de hele club hem toerieP:
We zijn toch Uit Vrienden Samengesteld!
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Over een bloedige opening
door Klaus Wüstefeld

1944 - 1994

man watjes in zijn oren gedaan. Staande achter het hek zag je de portier in de fabriek ver-
dwijnen en je wist dat je hem voor 9 uur niet meer terugz,ag. Ik ken dit gevoel erg goed:
eenmaal maalfe ik het zelf mee. Mijn tegenstander stond dan lachend boven aan het
raam..."Ik heb de klok maax vast ingednrkt", riep hij. In mijn geval liep alles nog goed af. Ik
wenkte mijn tegenstander naar het hek en beloofde hem 5 pilsjes voor na de padij. We wa¡en
immers gewend om met een hele horde schakers 's avonds na de clubavond naa¡ het
Comercafe hoek St. A¡rnastaat te stappen. Voor die 5 pilsjes wilde mijn tegenstander wel
bord, stukken en klok naar beneden brengen. Hij zetle de schaakspullen aan de ene kant van
het hek, zodat we buiten de schaakpartij konden starten. Gelukkig was het een waÍne
zomeravond. Het enige wat tegenzat was het helç waawan de tralies vrij dicht bij elkaar
zaten: voor het uitvoeren van mijn zetten en het indrukken van mijn klok moest enig
wringwerk venicht worden. Om 9 uur kon de partij op gewone manier voortgezet worden en
natuurlijk won ik op overtuigende manier. BIj mij liep het dus nog wel redelijk af, maar de
drarna's die zich bij dat hek afgespeeld hebben, waren talrijk. Ik wil u er niet mee vemroeien.

Turmac

Eén geval echter wil ik u niet onthouden. Het beheft een exteme wedstuijd. Het was de
gewoonte dat de bezoekende teams op het hart werd gedrukt om toch vooral om 8 uur binnen
te zijn. Wij hadden daar onze redenen voor - nog afgezien van het feit dat volgens de
normale afspraken het schaken om 8 uur behoorde te beginnen. Maar zoals u weet komen
exteme teams wel eens een p¿nr minuten te laat: men kon de weg niet vinden, men had geen
parkeerplaats kunnen vinden, enz. enz.

Zo waren de Turmac-spelers die avond op hun dooie gemak naar Nijmegen gekomen. Men
wist van wijd verbreide geruchten dat UVS'ers wiendelijke mensen waren, die wel bereid
waren een paar minuutjes te wachten, doch (o onnozelheid!) men had de waarschuwingen
vooraf niet serieus genomen: met veel kabaal zat men om 5 over 8 aan het hek te rartmelen.
"Doe het hek nou open", riep de teamleider van Turmac enigszins geagiteerd. Wij maakten de
Turmakkers duidelijk dat alleen de portier het hek kon openen, en om onze goede wil te
tonen, voorzagen we de Turmakkers een ur¡r lang van gratis koffie, op rekening van IJVS.
We hadden een koffieautomaat, wam je toen nog voor een stuiver een plastic bekertje met
kofhe kon krijgen. Pikante bijkomstigheid was dat telaat-komers hun speelrecht verliezen na
een uur, zodat als de portier niet kort voor 9 uur de poort zou openen, de partijen voor
Turmac verloren zouden ájn. Ondanks de zo wiendelijk aangeboden slootwaterkoffre, werden
de Turmakkers behoorlijk kwaad. Bij hun poging het hek te 'nemen' was reeds een aantal
Turmakkers pijnlijk met het wegdek in aanraking gekomen. Om 9 uur werd het hek geopend.
In hun poging nog op tijd binnen te komen, hadden sommige Turmakkers in plaats van de
ingang naar de kantine een andere ingang gekozen, waardoor ze nog een half uur met
onbekende bestemming door de fabriek dwaalden; een ander groepje Turmakkers stormde, in
hun race tegen de klok, de juiste ingang in, maar struikelde over de lange en moeilijke trap
naar boven. Een restant Tr¡rmakkers was op de spiezen van het hek blijven hangen.

Het eunuchiaanse wereldperspectief

In langvervlogen tijden wâren er godsdiensten met voor ons nogal vreemde praktijken. Jonge
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Hartelijk gefeliciæerd! Met de keuze van dit artikel hebt u een zeer goede keuze gedaan. Detaal beantwoordt aan de meest solide taal-tecbnische eisen en garandãert u voor enige tijd hethoogste leesgenot. Bij herhaald Iezenniltu zichzelfmet nog grotere zekerheid blootstellp3
aan de meest geavanceerde leesgenoegens. Nogmaals gefeücìtärd 
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Een bloedige opening

Een artikel in een schaakblad behoort eigenlijk iets schaaktechnisch' te bevatten: een opening,een hele partij ofandere zaken van de 64 velden. Dit keer hebben we uoor r ""o,"",!Ûzo¡dere opening, die voor I-IVS een historische achtergrond heeft. Het moetgezegd wordendat de opening absoluut winnend is. De tegenstander krij-gt een volsnekt t"gr"oi"ot i.. oU, a"winst^ is eerlijk binnengehaald. Het bijzondere is dat de tegeastander zeer lJtterl¡k er bloedig
v.anaf_kan komen. Als hij toch nog probeerde om de winst binnen te halen kon úem dit dedood kosten, wis en waarachtig! Gelukkig is het niet zo ver gekomen, ook aI heeft het nietveel gescheeld of e¡ had eens een man (iemand van Turmac,-herinner ik mi¡¡ naar netRadboud vervoerd moeten worden. Natuurlijk wilt u meer weten. welnq gã"a...it steek vanwal.

Het was in de tijd dat we met UVS nog schaakten in de splendorkantine. u weet wel, ons
eerste schaaklokaal in de gloeilampenfabriek. Er waren d¿ar een aantal merkwaardige dingenbij die zaal, waarvoor menig bezoeker huiverde. cenhaal in onze bloedile;;"ri"; staat het
grgte-hek' vr'¿n.rmee de ingang naar de fabriek was afgesloten. Het was ä zeer !åvaarr¡thek; het wris ongeveer 2,5 meter hoog en de dappere jongen die dacht dat hij eroîer konklimmen, kwam zeer bedrogen uit, v/ant ", ^ter,, 

grot" ijãeren punten 
"p. 

N; ;; dat hek
1o-or -de 

schakers geen probleem, want om 7 uur ging het open en kon iidereen naar binnen.Edoch...om precies 8 uur sloot de portier het hek af ãet een degelijk slot. Het was immers detaak van de portier om van.8 tot 9 uur de complete fabriek te itirpã"t"re" * tiiã"", ,i¡"
rondgang door fabriek en bijgebouwen kon hij uiteraard de ingan! niet bewaken. om 9 uurwas hij fdaar en ging het grote hek weer open. Tot zo ver niets b[zonders. De schakers
startten hun partij altijd om.8 uur 9f 991der - dat gold voor intern; wedstrijden evengoed alsvogr exteme wedshijden. Niemand wilde misbruik van dit hek maken...uús'ers waren perdefinitie wiendelljke mensen, m¿ür soms....

Een paar minuten te laat

Bij het hek was een bel aangebracht, waarmee je de portier in geval van nood naar het hekkon laten komen, maar voor schakers deed hij ãit niót -e"r. Dã portier was wel van goedewil, maar het liep de spuigaten uit... al die te-laat-komers! 'Tk dóe het niet meer", hø hijtegen de.voorzitter gezegd, "z€ moeten m¿ür op tijd komen!" In het vervolg wistén uvs,ers:birmen zijn om 8 uur. De problemen ontstonden pas als men net te laat wai, bijvoorbeeld 3seconden over 8 uur. Je kon de portier bij yrjze van spreken nog ruiken, rri.i rrJ¿ ¿¡" t "tnog net gedraaid. Je kon dan wel roepen ofschreeuwen, -u"r uóo, deze geiegenheìd had de
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Promoveren is niet niks. Na jaren zwoegen. hebt u einderijk ailes op papier.Petje af' Tòch lijkt er nog.iets aan te onibreken. røuur r¡t 'r dat vooral in devormgeving, of ziin ogk {g stijl en het.taalgebru¡k voor verbeteiinjuãtu"ura
En weet u wel zeker dat die viienderijk" añrtlu,. u* ãi"pur" uuaå?ring"ibegrijpt?

tfelg1s.chap is een kunst, boeken maken een ambacht. Laat onze mensen dusde finishing_touch voor u verzorgen. En ars n"ttrããt,;;l;.;;ö;;'*_
gever ook. Zeker weten.
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Door de jaren heen hebben verschillende gastschrijvers in de MeesterZ hun talenlen mogen
onþlooien Ook bareigenaar Henk van der Rijt heert in het verleden al eens, zij het summier,
een bijdrage geleverd Eveneers werleaam inþnze stamlroeg is Jan Timmer, van wie enkBle
literair hoogstaande stuþies zijn verschene4 2oals ook het onderstaande (uit: MeesterZ 9I/92,
nr.I).

1944 - 1994

kwam in drommen naar het dorpsplein of football-stadion waar een podium was geplaatst en
w¿nr men aderrloos toezag hoe de kindewingers de schaakstukÍ<en beroerden. Hij speelde met
zwier, hoewel het openingsspel als impulsiefofzelfs ongedurig get)?eerd kon worden. Pas

als hij zijn tegenstander het eerste sh¡k had ontnomen kwam hÜ tot rust. Hij nam het kleinood
gretig van het bord, opende zijn mond en stak het er in. Dan zakû, hij tevreden onderuit op
àjn ie grote stoel en voerde genoegelijk sabbelend en kauwend zijnzntten uit onderwijl
vrolijk en nieuwsgierig rondkijkend, zwaaiend naar het publiek, met een enkele kushand voor
die moederlijke types die met toegevouwen banden en een vertederde glimlach zijn
verrichtingen aanschouwden. Zljn gebaat werd in vemrkking aanvaard.

Meestal bleef het bij dat ene schaaksh¡k dat in de mond verdween, maar als een tegenstander
eens een enge snol had of een weeemde bril droeg dan kon dit tot gevolg hebben dat het
kind elk stuk dat het won in zijn mond vermaalde tot splinters, zaag*l en houtkrullen. Hij
slikte niets door maar spoog alles op tafel en het speelbord, tot ergernis van de tegenstander
maaf tot groot vermaak van het veelkoppige publiek. Het kwam voor dat de partij zelfs
onderbrolien moest worden omdat de speelbenodigdheden onvindbaar verdwenen waren onder
een stuifduin van houtschaafsel, maar gestaakt werd er alleen als het niet anders kon want de
toeschouwers eisten voortzetting. De spelers werden onder deze moeilijke omstandigheden
met luide kreten aangemoedigd, er klonk gestaag opzwepend handgeklap, wild gefluit en er
was enthousiast hoera-geroep als er weer een speelstuk in de mond van de jeugdige houtbe-
werker verdween.

Met het zacht flonkerende t¿lent uit mijn jeugd werd ik nooit de grote toemooischaker die ik
eens beloofde te zijn. Als mijn naam al bekend is dan komt dat door mijn gelijknamige vader
die lang geleden in Nederland enige bekendheid had. Hij was een gedreven schaker, zoals hij
ook een gedreven vader zou zijn, met wie menigeer¡ ook ik, in conflict kwam. Hij schaarde
zich lateronder de vogelvrije gelukszoekers die zwervend van schaken een beroep hachtten te
maken. Na een zakelijke aanvaring met mijn vader over zakgeld die ons voorgeoed
uiteendreef belandde ik op zestienjarige leeftijd in Mexico waar op elke staathoek met
schaken geld verdiend kon worden. Vingervlugge schakers boden een eindspel aan waarbij
voorbijgangers bij een kleine inzet een groot bedrag verdienden als ze wonnen met de kleur
na¿r keuze.

Ook werd er grootschalig gegokt in verboden schaakhuizen waar ontspoorde revolutionairen,
intellectuele meelopers en tasjesdieven temidden van het criminele grootkapitaal de verveling
verdreven in airaclrting van betere tijden. De samenzweerders en complottisten vorrnden een

gei'nteresseerd en uitbundig publiek bij de koningstwisten op de geblokte borden. Ik kon me
in het begin met mijn elegante schuifzetjes maar moeizaam staande houden in dê wereld van
het rauwe guerilleroschaak.

De meest opvallende onder alle aanwezigen w¿rs een verlopen oude vechtjas met een
borstelige snor en een buitenmaat baret die hij als een badmuts over zijn oren had getrokken.
Bevend en koortsend zathrj aanhet bord, nu door de schakers genegeerd, vroeger een
geweesd bandido. voor menig goede zaak had hij slachtoffers gemaakt, en ooit kon er in
heel Midden-Amerika geen burenruzie worden bijgelegd of hij had zijn diensten als
huu¡soldaat al aangeboden aan de hoogst betalende. Ik was al gewend aan de exotisch
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Los I)esperados - de vertwijfelden
door Jan Timmer

Als ik op de Ganzenheuvel kom, 's maandagsavonds om ongeveer halfelf, maak ik eerst een
ronde door zaal l,het schakersdomein. Tot mijn taken behoort onder andere het verumelen
van gebruikt servies en glaswerk. Balancerend met mijn dienblad sluip ik behoe,l"aam door
het laag woekerende zwart-witte kreupelhou! de talrijke schaakstellingen waaraan men twee
aan twee in star gepeins het zo delicate snoeiwerk verricht.

Hoewel ik mijzelf al lang geen scahker meer noem wÍ$ ik eens een niet onverdienstelijk
speler. Enkele j aren voorzag ik mij en mijn vader van levensonderhoud met het spelen van
schaaþartijen. Mijn talent zal ondertussen minder kneedbaar zijn door de toenemende leeftijd
en de tanende belangstelling voor de sport, en mijn actuele strijdvaardigbeid zal wat hebben
geleden onder het gebrek aan oefening de laatste jaren, maar mijn inzichten hebben
daarentegen nog niets aan scherpte vèrloren.

Zo const¿teer ik regehnatig de meest onverkwikkelijke zaken aan de borden als weer eens een
speler enthousiast een even groteske als onheilspellende aanvalsmanoeuwe inzet, niet gevolgd
door een snelle en pijnloze afrekening van de overzijde, maar met een mogelijk nog grotere
provocatie van de schaaksport als antwoord. Beide spelers voelen dan al snel hoe men
langzaam de controle over het spel gaat ontglippen. Terwijl met in wanhoop stijf gebogen
hoofden beurtelings de een de ander van onder de wenkbrauwen bespiedt, maakt paniek zich
van hen meester. Beneden nchnen ze hoe het spel onder hun handen tot eigen leven is
gekomen. Gruwelijke taferelen ontwikkelen zich þaard tacht dame te bespringen), de spelers
zien met afgrijzen toe. Het spel eist weer slachtoffers. (De volgende dag zal er in de krant te
lez,enzljn hoe de witspeler, in een desperate poging om zijn dame te redden, onder de voet
werd gelopen door een aanstormende zwarte hengst. Hij kwam met de scb¡ik wij. Een pion
moest hierbij echter hela¿s het leven laten.)

Mijn vader, Jan Timmer senior, was de eerste Nederlandse schaakmakelaar; ik was zijn
gootste ka.$succes. Als vijfiarig schaakwonder figureerde ik in demonstatiepartijen tijdens in
die tijd in het zuiden van de VS in zwang zijnde schaakfeesten. Grote bijeenkomsten, feesten
die zich soms over meerdere dagen uitstrekten, georganiseerd door een plaatselijk bestuw of
een particuliere geldgigant. Als regel waren het overdadige braspartijen, waar gasten meestal
ongenodigd terecht konden, bij voorkeru in de open lucht. Het geld was er goed. Dejonge
Jan Timmer junior, nog nauwelijks meer dan een kleuter, was een publieksftekker. Men
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geurende asem van de verstokte Mexicaanse bonenvreters, maar hij werd omgeven door een
wel zeer persoonlijke rotte zuurhieid die walmend van hem afdreef als voorbode van zijn
spoedig naderende dood. Zelfs zijn eens zo stalende glimlach had aan frisheid verloren. El
Lupo.

Een merkwaardig heerschap dat nog slechts een kwijnend bestaan leidde en tegen wie ik op
verzoek van de uitbaters van de schaakhuizen regeLnatig speelde omdat onze partijen een
bizar schouwspel leverden dat volle z¿len tok. Na verloop van tijd leerde ik het gezelschap
van de oude eeßz,ame schaakdesperado waarderen, in zijn laatste levensdagen was ik zijn eni-
ge vriend, de enige ook waarschijnlijk die hij ooit had gekend. Hij koesterde voor mij de
schichtige aanhankelijlçfisid van een oude vervuilde shaathond die men eens een worste-
velletje had toegeworpen. Bij het minste gerucht angstvallig ineenkrimpend omdat hij niet
meer de kracht had om een plotselinge schop van een voorbijganger voor te blijven, kon hij
het ene moment uitbundig kwispelen om een volgend moment angstig jangend neer te liggen,
nooit zijn trouwheid verloochenend.

El Lupo was feitelijk een wandelend lijk, hij teerde langzaan weg. De ontbinding had ergens
binnen in de duistemis van zijn damrenstelsel ingezet en het knalgevaarlijke lijkgas werd doo¡
alle lichaamsopeningen naar buiten geperst. Soms lichtte de punt van zijn sigaar vlammend
op als een oprisping iets van zijn bonelende binnenste wijliet. Geschrokken liet hij dan zijn
sigaar vallen, en in zijn ontsteltenis was hij nauwelijks meer in stâat om de partij te
vervolgen. Zijn schaken werd allengs toch al minder. Toen hij zich eenmaal door een
eenvoudig herdersmat had laten verrassen mocht hij niet meer aan de borden verschijnen,
zelfs niet meer tegen mij hoewel onze duels voor niet-schakers nog steeds een aardige
attraktie vormden: hij vonkend en luurbrakend en ik die kauwend het scahaakspel tot
brandklare proporties maalde. De laatste maanden van zijn leven reisden we als kermisklanten
de kleine pueblo's af waar we als koddige schaakclowns in de plaatselijke cantina het
bulderende dronkemansgelach over ons kregen. Deze vernedering versnelde zijn einde. Bij
ons laatste optreden boerde hij mij ter afscheid een enonne steekvlam in het gezicht, waama
Inj, njn ogen vol van onuitsprekelijk verdriet, onder groot applaus gesüekt achterover viel.
Uit zijn mond golfde klotsend het zwarte zuur dat hij zo lang nog had kunnen binnenhouden.
Hij had de laatste jaren zittend geslapen.

Door weemoed geplaagd besloot ik het schaken er aan te geven en op zoek te gaan naar mijn
oude vader die volgens de berichten in Nederland zan n¡n. Onze eerdere conflicten leken nu
zo klein en nietsbetekenend. Het zou niet goed met hem gaarL, zo had ik gehoord.

Het werd een lange zoektocht waarbij ik herhaaldelijk op dood spoor kwam te zitten.
Eenmaal slenterde ik mismoedig door het Nijmeegse Kroneburgerparþ weer eens teleurge-
steld omdat mijn speurtocht op niets was uitgelopen. Ik nam plaats op een bank naast een
oude haveloze zo¡ervet, een sombere gezel rn mijn haast ontroostbate moedeloosheid. Ik
staarde voor rnij uit en voelde hoe de shaatslijper mij opnam. Hij rommelde in zijn versleten
jas en presenteerde mij een glanzend houten kistje bestaande uit twee delen met elk
tweeëndertig velden aan de buitenzijde, dat hij mij geopend voorhield. Ik zag de tweeëndertig
speelstukken.
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een doos bonbons. Ik maakte aarzelend mijn keus en nam toen een toretL mijn lievelingsstuk,
dat ik verzaligd in mijn mond stak. Hlj legde zijn handen op mijn dij en samen keken we in
het niets.

Wij spraken niet veel sinds ons weerzien. Ik verdien met het spoelen van glazsn net
voldoende om ons beiden van het allemoodzakelijkste te voorzien en om af en toe het
schaakspel te completeren als door mijn gekauw en gesabbel weer eens een stuk aan
vervanging ioe is. Vaak ziuen wij samen aan het schaakbor{ Ívlar Ìve spelen niet' Alles is
bijgelegd, onze strijd is gesûeden. Ik zuig op een speelstuk en kijk hem vergenoegd aan als
hij naar mij knipoogf. Het is ons nog slechts te doen om elkaars zwijgende gezelschap.

V.l.n.r. Marcel Verstappen, Sjoerd Sytema en Jan van de Ilestelaken tijdens het Derde
Ganzenhetmel Denksportgala, jan. 1994. (Foto: Eugeníe Heesen)

Het gros van het clubblad wordt uiteraard gevuld met datgene wat schakers het dierbaørst is:
partijverslagen, analyses, schaakstellingen, problemen, partülragmenten etc. etc. Uit deze
eindeloze reelrs pikken we een toemooiverslag van Marcel Verstappen, waarbij de gepublï
ceerde partij bepaald geen schoonheidsprijs verdient. Integendeel, .... (uit: MeesterZ 92/93,
nr.3)

4L



UVS: 50 jaar

De knikkers van Beneden-Leeuwen
door Marcel Verstappen

Ik leer het ook nooit. Altijd als er 'echt' iets op het spel søat, verzuim ik op de kritieke
momenten om toe te slaan. (Met 'echt' bedoel ik natuurlijk baar geld, ping-ping.) Zo ook
laatst toen ik tegen mijn uitdrukkelûke ziU maar ter leniging van mijn onverzadigbare zucht
na¿ìr een geldprijs, deelnarn aan een eendaags rapidtoemooitje in Beneden-Leeuwen. Vanzelf-
sprekend schreeuwje niet van de daken, datje meedoet om de knikkers en niet om het spel.
Dus deed ik het voorkomen dat ik voor dat toemooi voor mijn plezier al om 7.45 uur mijn
gekoesterde bed was uitgestapt om vervolgens bijna drie kwartier in een autootje door de
zaterdagochtendsluimer te sjaggeren.

Maar het was niet voor niets dat ik in Beneden-Leeuwen verscheen. Want daar was juist voor
mij een kans weggelegd om in de prijzen te vallen. De indeling in twee groepen, tweede
klasse onderbond en hoger in groep A en de rest in groep B, bood perspectief voor mijn
derdeklas niveau. Groep B telde ruim 30 deelnemers, van wie er slechts drie in de prijzen
zouden vallen (f 100,-, f 75,- en f50,-).

Zoals het een goede tacticus (en latente geldwolf) betaåmt, verloor ik de eerste partij; denk
maar gerust dat ik dat met voorbedachte rade heb gedaan. Want dat ik - met allebei een toren
en twee pionnen op het bord - mat gezÊt werd, is natuurlijk je reinste opzet. Door dit
fortuinlijke (awel!) verlies trof ik in de tweede ronde een ondermaatse thuisschaker, die
binnen de korste keren van het bord geveegd werd. Hetzelfde lot trofook mijn derde en mijn
vierde tegenstander: tussenstand 3 uit 4. Na een wilde berekening kwam ik tot de conclusie
dat ik in de vijfde ronde nog een halfie zou moeten laten liggen om de tot dan toe
alleenheersende koploper in de laatste ¡onde in een ¡echtstreeks duel tegen te komen.

Aldus geschiedde. In de zesde ronde pakte ik weer het volle punt, zodat mijn berekeningen
precies uitkwamen. De koploper had inmiddels eenmaal remise gespeeld en stond nu met 5,5 "

uit 6 fier bovenaan. In de laatste ronde zou ik die minlalkel in een tête-à-tête een nul aan z'n
broek lappen. De biertjes die ik inmiddels achter de kiezen had, hadden een verkwikkende
uitwerking op mij. Maar naarmate de laatste ronde dichterbij kwam, begon het trilgehalte van
mijn bewegingen allengs toe te nemen. Op dat moment beging ik dan ook een kardinale fout
door over te stappen op een spaatje. Mijn creatieve hersenhelft die altijd door de alcohol
geactiveerd wordq dreigde weer in te sussen. Daarbij kwam nog dat alleen al de aanblik van
mijn opponent (wat een mooi woord voor zo'n vies, amper l5-jarig jochie) de schrik om een
fout te maken sterk verhoogde.

De partij, die eigenlijk te slecht was om er ook maar een woord aan te besteden, kende het
volgende verrassende verloop (ik speelde met wit):
l. e4 c5. 2. Pfi Pc6. 3. d4 ed4:. 4. Pd4: e5. 5. Pb3 Pf6. 6. Ld3 Lc5? A tempo gespeeld, naar
later bleek zonder te besefen dat het stuk toch niet verloren ging. 7. Pc5: Da5+. 8. Ld2 Dc5:.
9. Le3? Een zet met dé-sastreuze gevolgen. 9. ...DM+. 10. c3i IÈ raakte hier helern'¿al de
kluts kwijt" met het þamme zweet in de handen probeerde ik nog te profiteren van mijn
ontwikJcelingsvoorsfrong. 10. ...Db2+. 11. Pd2 Dc3:. 12. Lc2 Pb4. 13. Tcl Pc2:? Zwart
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speelt hier te laconieþ de aÊuil heeft alleen tot gevolg dat mijn bewegingswijheid toeneemt.
14. Tc2: Db4. 15. 0-0 Huppakee, ik gooi er nog m¿urr een pionnetje tegenaan. Tenminste dat
dacht mijn toch wel wat erg argelozn tegenstander. 15. ...Pe4:?. 16. TcA PÐ,:. 17. TÐ: De7.
18. Tc7! Zwart begint het langzamerhand wat zwarter in te zien. Zijn onontwikkelde stelling
lijkt hem in te gaan snoeren. 18. ...0-0. 19. Lc5 Dd8. 20. Ld6! Een leuk stekkie voor mrjn
dierbare lopet. 20. ...Te8. 21. Pe4 Dh4. 22. Dc2 b6. 23. Dc4t. In dit stadium ben ik bijzonder
kwistig met uiüoeptekens, maarja de aanval neemt dan ook vernietigende vonnen aan L
...Dh5. 24. Le5: Met de bedoeling om De5: uit te lokken en vervolgens uit te halen. l. -
De5:??

Stelling na 24. ... De5:??

25. Tf7:?? En plotseling ging ik spoken zien, mijn beide hersenhelften waren als verdoofd
door het dodelijke spa-water. De dollartekens die in mijn ogen fonkelden, ontnamen me elk
zicht op de partij. Het killersinstinct liet me andermaal in de steek. Blindelings tastte ik naar

-. de f-toren met de bedoeling om na het inhak&en op f7, met een aftekschaak zijn dame uit de
weg te ruimen. Het werd koud in mijn lamme hoofd: 25. Df/: Kh8, 26. Df8+ Tf8:, 27. Tf8:
mat (G.v.d.!) Wat is schaken toch een rotsport. 25. ...Y:h8 26. Dfl La61.27. Dcl De4:.28.
Da1 Del+ En het is over: nul op het rekes! nul in de portemonnee.

Als jullie me nog een keer op een toernooitje ægen zullen komen, wees er dan van overhrigd
dat ik er voor mijn plezier ben.
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Oud-voorzitter Kees Fens besteedde in een drietal stukjes aandacht aan 'zware'levensbe-
schouwelijke parallellen tussen het schaken en het leven (uit: MeesterZ, 9l/92, nr. 3).

De schaker en het leven
door Kees Fens

Het enthousiasme w¿nÍnee wij vertellen over onze blunders komt voort uit de overeenkomst
tussen het schaakspel en het leven. De blunder staat voor de plotselinge dood. Om ons ervan
te vergewissen dat de dood slechts in het spel over ons is gekomen, doen wij zoveel mogelijk
verslag van de blunder. Er heeft nog nooit iemand zijn eigen dood verteld, dus het moet wel
een gespeeld onheil zijn. Aldus kort samengevat mijn vorige stukje in deze serie.

Niet alleen bij de blunder, maar gedurende de hele partij is het voelbaar dat een schaakpartij
een nagespeeld leven is. Wij moeten steeds een beslissing nemen over hoe we verder gaan,
net als in het leven. En elke beslissing heeft ingrijpende gevolgen, net als in het leven.
Daarom valt het ons zwarÌr om een beslissing te nemen over onze volgende zet. Maar er is
een omstandigheid die het schaken extra moeilijk maakt. In het leven is er vaak de
mogelijkheid om het ongewisse uit de weg te gaan. Ik kan wel tegen mijn baas zeggen dat ik
het niet naar mijn zin op mijn werk heb, maa¡ misschien wo¡d ik dan wel ontslagen. Dus zeg
ik maar niets. Ik kan wel tegen die mooie vrouw zeggen dat ik eigenlijk een beetje verliefd
op haar ben, maar misschien wi1 ze me dan wel niet meer zien. Dus zeg ik maar niets. Ik kan
wel een praatje beginnen met de man tegenover me in de trein, maar misschien heeft hij daar
helemaal geen zin in. Dus zeg ik maar niets. Die mogelijkheid van niets doen, ontbreekt voor
ons schakers. Elke keer als we a¿n de beurt zijn moeten we zetlen. Maar we hebben angst
voor het ongewisse, en da¿rom zitten we maa¡ te rekenen, en te dubben, over de beste zet.
met twee gevolgen: we komen in tijdnood en we doen de voorzichtigste zetten.

Tenminste, dat doen de schakers die het spel niet los kunnen maken van het leven. Ik verdoe
bijvoorbeeld vaak veel tijd met twijfelen. Het denken is dan niet meer gericht op het vinden
van de beste zet, mazr op het uitstellen van een keuze tussen twee zetten waarvan ik de
gevolgen niet kan overzien. Ik ben een ezel tussen twee balen hooi.

Het bewustzijn tijdens een partij dat het maar een spelletje is, maakt de schaker wij. Dit komt
zijn spelpeil zßer teî goede. René ten Bos heeft dat heel goed begrepen. Hij probeert het
alleen op een moeilijke manier uit te leggeù. In zijn stuk over hellehonden en zonnedauw
beveelt hij de schaker aan: 'hij moet een fobie kweken en koesteren opdat hij goed zal scha-
ken'. V/ij moeten onze angst omzetten in I'rees. Angst is onbepaald, algemeen. Angst heeft
men voor 'het in de wereld zijn als zodanig'; bang is men voor iets concreets. En dit is in
feite hetzelfde als wat ik bedoel. René zegt: 'de schaker moet de lef hebben vrees te
koesteren voor de nederlaag maar ook voor de winst'. Ik zeg: realiseer je dat het spel niet
meer is dan een spel. Dan zul je geen seconde meer verdoen met 'twijfelen', want dat is in
een schaakpartij totaal nutteloos. Eens zul je moeten beslissen, en als je niet in staat ben meer
argumenten te vinden voor de ene of de andere zet is verder uitstel zinloos. Het is trouwens

44

1944 - 1994

opmerkelijk hoe vaak René ten Bos in zijn stukjes de parallel trekt tussen schaken en le-
ven/dood. Het hele stuk over schaakcafé 'De Homp' is ervan doortrokfcen, maar ook in het
stuk over tijdnood kunnen we lezen: 'in de tijdnood hebben we de illusie gevaarlijk te leven
en ons leven op het spel te zetten voor zoiets verhevens als een schaakpartij'.

Het is niet helemaal waar dat we beter gaan schaken naarmate we ons bewust zijn van het
feit dat we een spel spelen. Want als de emst van het leven totaal uit ons spel verdwijnt,
verdwijnt op een gegeven moment ook de drang om alle nutteloze energie te stoppen in het
vinden van de beste zet. Waarom zo'n moeite doen voor een spelletje?! Dat is het dilemma
van elke schaker. Zodra wij ons al te zeer realiseren dat schaken maar een spelletje is, en van
nclløelf een betrekkelijk nutteloze manier om je tijd te besteden, verdwijnt de motivatie.

Sterke schakers kunnen zich niet veroorloven al te dicht bij een van de uitersten van dit
onderscheid tè komen. Een te zeer relativeren van het schaken belemmert een volledige inzet,
een te zeer opgaan in het gespeelde leven veroorzaakt angst en twijfel.

Kees Fens (rechts) in duel met Wouter Dinjens. Onder de omstanders zien we v.l.n.r. Rob
Bísschops, ?, Ruud van de Plassche jr., Hans Reijnierse, ,Ruud van de Plassche sr., Knoppert
en Rolf van Geel. (Foto: Eugenie Heesen)
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Een van de meest begenadigde eindspellænners binnen de club is zonder meer Maarten
Heller. Ooit haalde hij met een eindspelanalyse zelfs een publikatie in een ltaliaans
schaakblad. In het volgende stuþe analyseert híj een interne partij, waaraan kosmische
invloeden toegeschreven worden (uit: MeesterZ 89/90, w. 2).

7. ... hsl? Om 94 tegen te gaúl Om de loper naa¡ h6 te ontwikkelen? Vr'it is niet onder de
indruk 8. 0-0-0?! Le4! Het gat is ontdekf. De twee onderzoekers durven elkaa¡ niet aan te
kijken. 9. he4: hg4: Het zwarte gat slaaÍ. in verbinding met een wormgat op hl. 10. Df2 Het
alternatief is 10. Th8: Misschien lijkt wit de situatie na de tekstzet overzichtelijker; wit houdt
aanvalskansen, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de doorbraak d4-d5. 10. '.. Thl:
1 1. Lc4 PM7! Dreigt met Pb6 te consolideren . 12. d5 Verhindert Pb6 (wegens dc6:) en za\
als gezeg{ in de planning, maar is niet goed voorbereid, en geeft ø¡¡artde gelegenheid tot:
12. ... pb6 -Een zvvart gat

door Maarten Heller

In onde¡staande partij brengt zu¡art tot driemaal toe een schijnoffer. Niks bijzonders, zul je
zeggerL, -¿¿¡ ¡¡g¡sldnieuws is dat zwad telkens hetzelfde veld gebruikt om quasi een stuk in
de aanbieding te doen. Het lijkt ofveld 94 een merkwaardige aantrekkingskracht uitoefent.
Een zwart gat noem ik dat maar, al is een z\vafi gat er eigenlijk niets bij.

Stelling na: 12. ... Db6
Wit: Anton van Heezen, n¡¿art: Maarten Heller

1. d4 d5 2. e4t?1. Men ziet hier wat naar haa¡ ontdekker uit de vorige eeuw de Blackmar-
nevel wordt genoemd. In 1948 deed de waarheidszoekende Duitse hemelkijker Diemer
hieraan enkele twijfelachtige nieuwe waarnemingen en rapporteerde er enthousiast over ¿um

voora¿nstaande geleerde: "Observieren Sie doch den Blacknar-Nebel, es verwandelt den
ganzen Menschen". Hij kreeg vriendelijk antwoord dat het allemaal heel interessant was, maar
dat er toch ook nog een heleboel andere nevels zijn. (Bron: het amusante artikel 'De profeet
van Muggensturm' in het bekende handboek van Donner V.S.O.P.) Het was Antons intuitie
die ons op deze heldere avond onze kijker deed richten op juist deze veronachtzaamde
uithoek van het firmament.

Wit moet dameruil uit de weg gaan. Dit lukt niet met 13. [,e3? vanwege de kruispenning: 13.
... Lh6! 14. Tel 93! en wint. Daarom probeert wit het originele: 13. Td4 e3! 14. Ls3: Ps4!
Er is een worÍrgat op gl. Toch dameruil! 15. Te4: Lh6+ 16. Kdl Tgl:+ 17. Ke2 Df2:+
lR I¿f).'t'nl lO Th? pf6 ,^ Tl\4 O-n-O ,l Pe? Thl )? Ãa6'h,a.6: ).7 T fl:

2. ... de4: 3. Pc3 Pf6 4. f3 ef3: 5. DfJ:!? In plaats van PB:, wat doet vermoeden dat wit
een snelle lange rokade van plan is. 5. ... e6 6. Lfìl c6 7. h3

Stelling na 23. Lf7:

Stelling na;7.h3

In deze scherpe stelling is nog te zien wat wit met ájn pionoffer op de tweede zet mal vart
zins was: 'auf Los geht's Los!' Sindsdien he.eft hij weliswaar de kwaliteit verloren en moest
hij damenril toestaan, maar met het restant heeft hij nog een lelijke matdreiging voor elkaar
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weten te krijgen., Wit dreigt 24. Le6+ Pd7 (of Td7) 25. Tb8 mat. Na 23. ... Kd7 kan wit
minstens ¡emise forceren:2{. Tb7+ Kc8 25. Tb8. Hetzelfde geldt voor 23. ...Tf8 24. Tb8+
Kd7 25. Tb7. Maar zwart is niet voor één gat gevangen, want er is nog datzwarte gatl.
23. ... Ps4+ Drie ei is een Paasei. Met een wormgat. 24. Te4: Tf8 Had wit 24. IKf3 gespeeld,
dan zou 24. ... TfB falen op 25. Tb8+, mazl ^.aÍt zou dan met de ande¡e toren gaan f-lijnen:
24. ... Tfl+ 25. Kg4:- Tf7:. 25. Pc3 Tempoverlies, maa¡ direct 23. T96: Tf/: kost een stuk.
25. ... Tf7:+ 26. Ke2 Tb2: 27. T96: Het zwarte gat speelt in het vervolg geen rol meer. Wat
rest is een nog even spannende strijd om de pionnekes, die moet uitmaken of de kwaliteit
meer voldoende is voor winst. Dit blijkt het geval: 27. ... Tc2+ 28. Kd3 Te2: Alvorens op
h6 te slaan kan wit nu met tempowinst (?) een pion op c6 pakken. Dat moet ook wel, anders
is het zeker uit. Maar tempowinst is hier een betrekkelijk begrip: 29. Tc6:+ Kd7 Pas nu zag
wit dat de koning nu de belangrijke velden c6 en e6 controleert, wat na het geplande 30. Th6:
onoverkomelijke moeilijkheden zou opleveren wegens de precaire positie van het paard: 30.
... Tg3+ 31. Kc4 (of Kc2) T1Ì1+ (of Tf2+) 32. Kb3 Tff3 en wit beschikt niet meer of Tc6.
Of 31. Kd2 Tf2+ 32. Ke1 (na 32. Pe2 Tgg2 beschikt wit niet meer over Te6) Tc2 (dreigt
matmetTgl of paardwinst) 33. Pe2Tg2. Of 31. Kd4 e5+! 32. Kc4 T?l+ enz. Misschien
zor 30. Tc7+ (in plaats van Th6:) Kd8 31. Le5 nog praktische ka¡rsen hebben geboden, maar
wit raakte al peinzend ernstig in tijdnood en speelde plots in paniek: 30. Ts6? Tl3+ 0 - 1.

Elke club heefi zo zijn boekenwurmen, die alle literatuur over schaken verorberen op zoek
naar literaire hoogstandjes, schaakcuriosa en anekdotes. UVS kent momenteel twee van zo'n
types: Gerrit Tijink die in een serie artikelen de geschiedenis van de schaaltsport heeft
blootgelegd, en de huidige voorzitter Ruud van de Plassche. Van deze laatste hebben we zijn
eerste stukje over schaakliteratuur hieronder overgenomen (uit: MeesterZ 88/89, nr. 2).

Schaakliteratuur
door Ruud van de Plassche

Als verwoed boekliefhebber en schaakgek ben ik geïnteresseerd in boeken die de randver-
schijnselen van het schaken tot onderwerp hebben. Toen ik dan ook het bestaan vernam van
een boek getiteld The Complete Chess Addict schafte ik het boek onmiddellijk a¿n. Na enkele
boeiende nachten met weinig slaap doe ik u hier verslag.

Het boek bestaat uit een grote verzameling feiten, ane.kdotes, legenden en citaten over het
mooie schaakspel. Het is de bedoeling van de schrijvers Mike Fox en Richard James om,
zoals ze zelf in het voorwoord zeggen, de lezer na elke pagina "çvauçv" te laten zeggen, en
wat mij betreft zìilnzehierin geslaagd. Vooral de ankedotes vind ik zeer sterk. Hier zijn er
twee:

Onder de leden van de Brighton Chess Club bevond zich omstreeks 1930 ene Mrs. Sidney,
die als onafscheidelijke compagnon immer haar hond Mick meenam. Dit werd door de
secretaris oogluikend toegestaan, totdat een nieuw bestuur strikter de hand aan het 'no dogs
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allowed' wilde houden. Men vond echter een typisch Engels compromis: Mick werd gekozen
als lid, Mrs. Sidney zou diens contributie betalen. Enige tijd later speelde het derde team een
match. De onwetende teamleider zag eßn nieuw lid op de ledenlijsl en besloot deze Mr. Mick
een kans te geven. Het resultaat? Hij verloor op tijd.

Vlak na WO II werd een Europees toemooi onderbroken toen een van de toeschouwers zich
(van opwinding?) uit begon te kleden. De man werd verwijderd maar wist even later weer
binnen te dringer¡ waama hij zich opnieuw van zijn kleren ontdeed. Weer werd het spelen
gestaakt, en de man werd met enig geweld uit het gebouw verwijderd en naar zijn nabij
gelegen hoæl gebracht. E¡kele minuten later gafhij echter opnieuw een voorstelling, ditnaal
vanuit het râam van zijn hotelkamer. Hierop claimde Dr. Tartakower remise wegens
drievoudige herhaling.

Verder staat het boek vol met aardige wetenswaardigheden. Zo worden in het eerste
hoofdstuk teams geforrneerd van o.a. de tien sterkste religieuzen (onder wie twee pausen en
natuurlijk Ruy Lopez), zondaren (onder wie Jack the RippeÐ, musici (Philidor, Prokovjev) en
kunstenaars (Duchamps, wiens vrouw eenmaal uit wanhoop de stukken aan het bord schijnt
vastgelijmd te hebben). Dit geheel wordt gelardeerd met partijen en historische feiten.

Maar ook voor de ijverige schaakstudent valt er het een en ander te genieten. In het
hoofdstuk The Greatest hebben de auteurs 60 van de mooiste partijen aller tijden geselecteerd
die, hoewel ongenannoteerd, s,hrk voor str¡k de moeite van het naspelen waard zijn. In het
hoofdstuk Desert Island Chess staat een aantal van de mooiste problemen, waaronder het
ongelofelijke Reti-probleem.

Wit speelt en maakt remise. (l)

Maar de auteurs loochenen hun ware aard ook hie¡ niet. Een groot deel van dit hoofdstuk
over studies is gewijd aan onzinnige maat amusante vragen als: het snelste pat, het gemakke-
lijkste probleem, etc. Wat denkt u van deze:

49



UVS: 50 jaar 1944 - '1994

speelden we iedere avond voor het slapen g¿um een partijtje schaak. Ik begon het zelfs
gezelhg te vinden! Zo gezellig zelfs, dat ik bij ærugkomst in Nederland meteen telefonisch
contact opnam met de voorzitter van de schaakclub in Oldenzaal. Deze vroeg mij ofik belde
ruunerui mijn man. Ik antwoordde: 'Nee, ik wil mezelf opgeven. Kan dat soms niet?" Door
deze woorden uit het veld geslagen vertelde hij mij dat ze nog nooit een vrouw bli de club
hadden gehad. En dat was ook te merken: iedereen op de club dacht dat-ie wel zou winnen
van een vrouw Maa¡ ik was niet van plan om zoÍvlar alles te verliezen. Ik heb ze duidelijk
moeten maken dat mijn ambities beduidend hoger lagen dnn een plaatsje onderaan de
ranglijst!

Daarmee was het ijs gebroken. Ik heb dan ook dertien jaar met plezier in Oldenzaal gespeeld.
Sinds zes jam schaak ik nu bij UVS. Veel dames ben ik daar ook nog niet tegengekomen. Ik
hoop dan ook dat er in de toekomst speciaal aandacht wordt geschonken aan het werven van
meisjes. Dan wordt UVS nog gezelliger!

Wit geeft mat in 0 zntfen Q)

Het boek begint met een aantal uitspraken over schaken van bekende personen. Op alle
arnusante onzin die de auteurs bieden lijkt mij soms de uitspraak van Sir Walter Scott van
toepassing: "Chess is a sad waste of brains". Maar ach, als we 's avonds laat genoeglijk
rondom Henks bar orl¿in zitten te verkopen denk ik ook wel eens met G.B. Shaw: "Chess... is
a foolish expedient for making idle people believe they are doing something very clever".

Oplossingen:
(1) 1. Kg7 h4 2. Kf6 Kb6 3. Ke5 Kc6: 4. Kf4
(2) Draat het bord om.

Speciaal voor dit jubileumboek schreef het momenteel enige wouwelijke schaaklid vøn WS,
Eugenie Heesen, een bijdrage over hoe zij (als vroaw!) het edele spel van het schaken leerde
k¿nnen.

Hoe ik verknocht raakte aan het schaakspel
door Eugenie Heesen

Tegenwoordig wordt er op scholen en bij de schaakclubs van alles aan gedaan om ook
meisjes enthousiast te maken voor het schaakspel. Vroeger was dat heel anders. Ik zelfben
op de volgende manier in het schaakwereldje gerold.

Toen mijn man en ik - we waren beiden rond de veertig jaar - besloten om n¿ur Afrika te
g¿mrì en wij nog drie maanden op het visum moesten wachten, deed mijn schoonvader het
voorstel om de wachttijd bij hem door te brengen. Echter, onder één voorwaa¡de: om vier uur
's middags moest ik klaarzitten om met hem een potje te schaken. Veel zin had ik er niet in,
maax wat moest ik anders.

Daar in Nigeria is het al vroeg donker, zo rond een uur of zeven. Aangezien er geen TV was,
moesten we op zoek gaan naztr andere middelen om onze avond door te brengen. Zodoende
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In de UVS Galerij komen vijf oudgedienden van de jubilerende club aan het woord. Enkele
van hen zijn al lid van het eerste uur. De vijf UVS-getrouwen kijken terug, soms met
weemoed, op de ontwikkeling van hun club. In de vijf portretten wo¡dt onder andere aandacht
besteed aan de geschiedenis van UVS en aan hun eigen bijdrage aan de club.
Achtereenvolgens worden de volgende vijfpersonen geporbetteerd: Ad Roosendaal, Wim van
Rijswijk, Lambert Hofrnan, Sjoerd S¡ema en Jo Glaap.

Ad Roosendaal Qintrs) in actie op de wekelijlcse clubavond tegen Sander Peters. Op de
achtergrond linlc Emile Schneebeli. (Foto: Fred van den Dobbelsteen)
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Ad Roosendaal

"Vroeger werd er mooier geschaakt"

Vanaf z'n veertiende jaar schaakt hij al. En dat is nu dus alweer ruim vijftig jaar. Ad
Roosendaal vermoedt dat hij in 1950 lid werd van UVS, wanneer precies weet hij niet meer.
In dat jaar kwam hij terug uit Nederlandslndië en kort daama werd hij lid. Vanaf die tijd is
hij UVS immer toouw gebleven alhoewel hij enige tijd voorzitter van een andsre
schaakvereniging is geweest: "Het was in de tijd van voo¡zitter Bexkens ergens in de jaren
zestig. Er werd toen op de universiteit een schaakclub opgericht met de naam IINISV,
Universiteit Schaak Vereniging. Deze club bestond uit mensen van de universiteit en de
bouwvereniging. Ik werd daar voorzitter van. In deze periode ben ik wel altijd lid van UVS
gebleven. Na drie jaar werd UNISV door onderlinge strubbelingen opgeheven. Ik ben toen
weer actief voor UVS gaan schaken en heb tevens een groot aantal leden van UNISV
meegenomen naa¡ UVS".

Ad Roosendaal is altijd trouw gebleven aan UVS omdat hij het de gezelligste club van
Nijmegen vond: "UVS is ontstaan in de oorlog. Samen elkaar helpen, dat was het motto en
dat is bij UVS altijd zo gebleven. Er was veel gezelligheid en men gaf elkaar altijd tips over
de beste manier van spelen." Bestuursfuncties binnen UVS heeft hij nooit bekleed, wel is Ad
Roosendaal een aantal malen teamleider en assistent teamleider geweest.

Kersen

Terugkijkend n¿ur vroege¡ bemerkt Ad Roosendaal wel veranderingen in de mentaliteit van
de schakers: "Vroeger werd er eigenlijk veel mooier geschaakt. De spelers gaven veel meer
inhoud aan de aanval en de verdediging. Tegenwoordig gaat het niet meer om het spel maar
enkel om de knikkers. Gelukkig staat bij de ouderen de schoonheid van het spel nog steeds
voorop."

Een persoonlijk dieptçunt bü UVS waren voor hem gezondheidsproblemen, nu alweer
zestienjaar geleden: "Vroeger speelde ik een aantal malen in het eerste team en heel lang in
het tweede. Na een aantal operaties die ik moest ondergaan heb ik mijn oude schaakniveau
nooit meer gehaald." Hoogtepunten njn er erg veel geweest: "Ik ben met het tweede en het
derde team kampioen geworden. Ooit speelde ik tegen Sosonko. Ik stond lange tijd heel goed
maar verloor toch nog op het allerlaatste moment.

Leuke voorvallen heeft hij vaak meegemaakt. Zo staat het hem nog steeds voor de geest dat
vroeger, toen er nog bij Splendor geschaakt werd, vaak na afloop van het schaken de poort
gesloten was. Iedereen moest er dan overheen klauteren. Ook herinnert hij zich een wedstrijd
van het eerste team: "We speelden tegen Zetten. Ik zat aan het laatste bord in een serre te
spelen. Het cafe waar werd geschaakt lag langs de spoorlijn waar de hele tijd treinen
langskwamen. Tegen het einde van de partij stond ik helemaal gewonnen. De tegenpartij
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bedacht toen een truc. Plotseling kreeg ik een groot bord kersen aangeboden van de wouw
van het café. Dit leidde me zo af dat ik de partij alsnog verloor."

ook in toernooien heeft Ad Roosendaal vroeger regelnatig meegespeeld. "Ik speelde in de
transformatorenfabriek, bij SMB en nog op een aantal andere toemooien. In de periode tussen
1954 en 1960 wist ik negen maal de hoogste prijs weg te slepen".

Wim van Rijswijk

"IIVS was een echte gezelligheidsvereniging"

Ongeveer zestig jaar geleden, Euwe was bijna wereldkampioen, beroerde Wim van Rijswijk
voor het eerst de schaakstukken. Hij is momenteel het langste lid van UVS. Eind 1945 kwam
Wim van Rijswijk voor het eerst bij WS kijken en vanaf begin 1946 staat hij offrcieel als lid
geregisteerd. "Aanvankelijk was UVS een onderdeel van de personeelsvereniging van
Splendor. In die tijd was men nogal aarzelend omÍent het aantrekken van leden die niet bij
Splendor werkzaarî waren. Later wilde men ook exteme competitie gaan spelen waa¡door
men mensen van buiten ging werven. Uiteindelijk werd lfVS een zelfstandige vereniging."

Wim van Rijswijk (inks) ontvangt de belær van voorzitter Bexkens. (Foto: archief Klaus
Wüstefeld)
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'Wim van Rijswijk heeft alle lief en leed van UVS meegemaakt: "Vooral vroeger was UVS
echt een gezelligheidsvereniging. Het waren allemaal goede bekenden die met elkaar
schaakfen. Tussen 1950 en 1960 groeide de club enorm snel. Op'n gegeven moment
speelden we met acht teams, toen nog bestaande uit tien spelers, in de OSBO-competitie.
UVS was in die jaren de grootste club van de OSBO."
Wim van Rijswijk is jarenlang zowel in- als extem wedstijdleider geweest. Ook hield hij
voor alle tientallen de correspondentie bij. De mentaliteit is door de jaren heen volgens hem
sterk veranderd: "Vroeger gingen we met de hein naar uitwedstrijden. Men vond het
geweldig om mee te mogen schaken. Ik riep altijd twaalf mensen op om te komen schaken.
Dan had ik in ieder geval twee reserves voor het geval er op het laatste moment nog
uitvallers zouden zijn. Tegenwoordig is zoiets ondenkbaar. We zijn nu wel eens met zeven
spelers naar een uitwedstijd gegaan omdat iemand had afgezegd en er geen invalle¡s
beschikbaar waren. Gelukkig zijn er ook nu nog touwe UVS-leden die hart voor de club
hebben en hem draaiende houden."

Fanatisme

Wim van Rijswijk komt nog altijd graag op de clubavonden. Soms mist hij de gezelligheid
van lroeger, "omdat van de oude garde langzamerhand alles begint uit te sterven", zoals hij
zelf zeg!. Het schaken is voor hem minder belangrijk als vroeger: "Tegenwoordig verlies ik
wel eens mijn concentuatie. Het echte fanatisme is er af. Ik ga niet meer tot het uiterste want
dan lig ik nog de hele nacht zo'n partij na te spelen en ik moet tenslotte ook een beetje aan
m'n gezondheid denken. Ik speel nu dan ook veel wisselvalliger dan vroeger. Ik kan nu de
ene week van een sterke speler winnen om de week daama van een zwakke te verliezen.
Toch vind ik schaken nog steeds een heel gezellig tijdverdrijf."

Een dieptepunt bij WS was voor'Wim van Rijswijk de periode onder voorzitterschap van
Bexkens: "Ik ben toen ooit uit boosheid weggelopen omdat ik het niet mee¡ kon aanzsen.
Heel veel zaken waren slecht georganiseerd en de club liep achteruit. Nadat dit bestuur
opstapte heeft het volgende, onder voorzitterschap van Sytema, me teruggehaald. Pas met
Sytema kabbelde UVS weer uit het dal.* Een van de hoogtepunten was voor Wim van
fujswijk het kampioenschap van UVS van de OSBO. "Ik speelde erg goed. In de competitie
had ik een 100%-score en ook in de promotiewedstrijden tegen Delft en Rotterdam behaalde
ik 100%. Helaas promoveerden we net niet naar de KNSB omdat we met SYz- Yz van
Rotterdam verloren en gelijk speelden tegen Delft."

Hoeboer

Leuke voorvallen r¡r'eet Wim van Rijswijk zich genoeg te herinneren: "Met Hoeboer was het
altijd lachen. Hij zette altijd de boel op stelten. Zo wedden we altijd met elkaar bij exteme
wedstoijden: de winnaar kreeg een gulden voor ieder halfpunt dat trij meer haalde als de
verliezer. Hoeboer kon ook iemand remise aanbieden als hij zelf veel slechter stond.
Accepteerde zijn tegenstander het aanbod dan legde Hoeboer hem onmiddellijk uit hoe deze
in een paar zetten had kunnen winnen. Toch kon hij ook een dictator zijn. Het is meerdere
malen voorgekomen dat leden vanwege zijn autoritaire manier van besturen zijn weggegaan,
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maar ik kon het altijd goed met hem vinden."

Een exteme wedstrijd staat diep in het geheugen van Wim van Rijswijk gegrift: "We speelden
in Arnhem tegen ASV en werden kampioen. Na afloop stapten we in de trein naar Nijmegen.
Groot was onze verbazing toen de trein in Wolfheze stopte. Het bleek de tuein naar Utrecht te
zijn waarop de spoorwegen een verkeerd bordje hadden gehangen. We siapten uit in
Wolfheze en hebben daar uren staan wachten omdat de la¿tste tein terug al verfol¡ken was.
Uiteindelük stopte er een goederentrein waarin we konden meerijden naar Nijmegen. Ik
geloof dat ik pas om vijf uur 's nachts thuis was. En na enkele uurtjes slapen natuurlijk weer
gewoon werken."
Een paar keer heeft Wim van Rijswijk meegespeeld in het toemooi om het Nijmeegs
schaakkampioenschap. Vroeger deed hij altijd mee met hetjaarlijkse toernooi van Splendor.
"In die tijd leefde dat soort evenementen heel sterk. Ondanks het gegeven dat dit toemooi
midden in de zomer werd gehouden werd er toch door 120 mensen aan deelgenomen. Zoiets
zou nu onmogetijk zijn."

Leuke partijen heeft Wim van Rijswijk genoeg gespeeld. Helaas zijn ze allemaal bij een
verhuizing verloren gegaan. Een vanz'n latere partijen opgeven vindt hij weinig zinvol: " Ze
zijn niet zo bijzonder als vroeger. En wie is er nu geïntetesseerd in de partijen die ik
momenteel speel."

Lambert Hofman

"Er ontstonden lfVS-banden"

ln 1957 begon Lambert Hofman met schaken bij UVS. Hij was toen tien jaar oud. Al die
jaren is hij lid gebleven. "Eerst vanwege het feit dat UVS voldoendejeugdleden had om een
jeugdteam aan de bondscompetitie mee te laten doen en later vanwege de wiendschappen, de
zogenaamde UVS-banden, die wa¡en ontst¿uul. Nog later ga je niet meer bij IIVS weg omdat
je al zo lang lid bent en omdat ze je erelid hebben gemaakt", zegt Lambert Hofrnan
gekscherend.

Hij was vele jaren teamleider, intern wedstrijdleider, extem wedstrijdleider en secreta¡is.
Lambert Hofman weet zich de beroemde Splendortoernooien uit de jaren '50 en '60 nog goed
te herir¡neren: "Ze vonden plaats op de clubavonden in mei en juni. Bij de opening werden er
altijd interessante personen uitgenodigd die tijdens een feestelijke avond een lezing hielden.
Zo herinner ik me Max Euwe, professor ten Haeff, de parapsycholoog uit Utecht, Jan Hein
Donner en een arts, wiens naam mij nu niet meer te binnen schiet, die jaren in de tropen
gewerkt had.

Een dieptepunt in het UVS-lidrnaatschap van Lambert Hofman speelde zich af tijdens het
laatste Splendortoemooi: "Ik geloof dat het in 1967 was. Het gehele bestuur onder
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voorzitterschap van Bexkens stapte op nadat er op een speelavond slechts een handjevol
toernooideelnemers was komen opdagen. Er bleek namelijk een belangrijke
Europacupwedstrijd op tv te zijn waar ook een Nederlandse club aan deelnam."

Jeugdig enthousiasme van Lambert Hofinan (rechts) levert UVS het eerste winstpunt. (Foto:
archief Jo Glaap)

Knalpijp

Als persoonlijk hoogtepunt tijdens zijn UVSlidmaatschap noemt hij als eerste het behalen
van het snelschaakkampioenschap in 1969. "Het werd gehouden op 29 april, de dag waarop
mijn dochter geboren we¡d. Ik was nog net op tijd op de club om mee te spelen. Alleen de
eerste partij ging verloren. Moeder en dochter maakten het overigens goed. Uiteraard zijn ook
de clubkampioenschappen behaald in 1969 en 1971, toen zelfs ongeslagen kampioen,
hoogtepunten."

Als leuk voorval waar vooral achterafnogal eens om gelachen werd vertelt Lambert Hoftnan
over de ellende onderweg naax een OSBO-vergadering. "Op een woensdagavond eindjaren
zeventig hadden we een vergadering in Apeldoom. Het was juist tijdens de voetbalwedstrijd
St. Etienne tegen PSV, uitslag 5-0 geloof ik. Sjoerd Sytema en de SMB-ers Gerard van Pelt
en pater Krekelberg reden bij mij in de auto mee. Halverwege Nijmegen-Arnhem, op een
onverlicht weggedeelte waff nog geen praaþalen waren geinstalleerd, brak met een daverende
klap de knalpijp af. In de stromende regen stonden we langs de snelweg de situatie te
bespreken. Samen met pater K¡ekelberg, niet gekleed op het noodweer, begon ik een tocht
door weilanden en sloten omdat we ver weg een lichtje ontwaarden. De tocht duurde een
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klein halfuur en het lichtje behoorde aan een boerderij toe. Doornat belden we aan, de
beroemde pater werd herkend door de boerin omdat een van haar kinderen van hem les had
gehad op het Canisius College. We werden dus binnengelaten en mij werd de telefoon
io"g.*"""o in het trapportaal. De pater echter keeg droge kleding, werd bij de opgestoolte
op* hu*d gezet, voorzien v¿m warme koftie en kon genieten van de voetbalwedstijd die
vãor PSV slecht afliep. We zijn dus nooit op die vergadering aangekomen."

Hübner

De schaakresultaten die Lambert Hofinan het beste zijn bijgebleven, buiten zijn wS-
triomfen, zijn onder andere de tweede plaats bij het Nederlandse militaire kampioenschap in
7966 ende klokséance in februari 1971 tegen de Duitse grootneester Robert Hübner. "Hij
speelde tegen tien van Nijmeegs beste schakers. Deze partij is mij vooral bijgebleven omdat
ik na drie uur Spelen als enige was overgebleven. Hübner wilde koste wat kost een 100%-
score halen, ondanks een stelling die steeds meer gelijkwaardig werd. Na acht uur spelen, er
viaren alleen nog een p¿tar organisatoren aanwezig, en nog drie zetten voord¿t ik remise kon
opeisen verwisselde ik twee zetten. Hierdoor ging deze paxtij toch nog, na 118 zetterl
vefloren.

Als een van zljn meest gedenkwaardige partijen noemt Lambert Hoftnan die uit 1962 toen hij
als vijftienjarig jongetje tegen zijn scheikundelera¿¡ de Gruyter speelde. "Deze man stond
bekend als een 'vreselijk' sterke schaker. Het was in een partij Met IJVS I in de
promotieklasse van de OSBO tegen SMB 3. Na het verlies van de Gruyter, dat uiteraard bij
alle leerlingen bekend was, is de man nooit meer in het openbaar achter het schaakbord
waafgenomen, z.o gaathetverhaal. De partij naspelend vind ik achterafde opheferover
enigszins overdreven. Zie zell maar".

wit: de Gruyter (SMB 3) zvtart: L. Hofman (UVS 1)

Ij februari 1962, bord 4 promotieúasse
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En wit staakt de strijd.

Sjoerd Sytema

"Men was betrokken bij het gehele sociâle gebeuren'r

Sjoerd Sytema is begonnen met schaken in I94l.In 1957 werd hij lid van UVS vanwege de
V in de naam. Hij is jarenlang teamleider geweest en acht jaar lâng voorzitter, de reden
waatom hij nu erelid is. Volgens Sjoerd Sltema is de mentaliteit van de schakers in de loop
der jaren sterk veranderd: "Door vele factoren in de samenleving is de verbondenheid met de
club nagenoeg verdwenen. Het beste bewijs hiervoor is wel het te gemakkelijk afzeggen van
het spelen van een partij. Deelname aan de clubavond of aan externe wedstrijden is niet
langer een vaststaand gegeven. Ook is er geen morele of sportieve binding meer met het
georganiseerde schaakleven zoals de OSBO en de KNSB."

Een dieptepunt in zijn WS lidmaatschap vond Sjoerd S¡ema de dreigende opheffing van
UVS in 1973. 'UVS zou opgaân in de schaakvereniging van Philips Nijmegen. De
besprekingen met Philips waren al begoruren. Bestuur en leden hebben het verdwijnen van
UVS door een eensgezinde houding kurmen voorkomen." Ook de daling van het ledental
gedurende de afgelopen vijfjaar ervaart hij als negatief evenals de "nu zo onpersoonlijke kilte
op de clubavonden".

Met veel plezier denkt Sjoerd Sltema terug aan de jaren dat de leden van UVS nog echt
wienden waren. "Persoonlijk vond ik het altijd leuk kampioenen te eren, verdienstelijke leden
in het zonnetje te zeften en huwelijk en jubilea van leden te memoreren. Bij UVS was men
betrokken bij het gehele sociale gebeuren, ook buiten het schaken om."

Saamhorigheid

Iedere week kijkt Sjoerd Sytema nog uit naar zijn spelletje schaken. Een enkele maal heeft hij
wel eens een prijsje gewonnen op een toernooi. Een door hem gespeelde leuke, slechte of
gedenkwaardige partij wil hij echter niet opgeven: "Mijn leukste partij was er een die mijn
tegenstander waarschijnlijk niet leuk vond. Ik wil hem graag te wiend houden. Mijn slechtste
partij vond ik slecht en ik gun mijn tegenstander niet het genoegen om deze in de
openbaarheid te laten zien. Gedenkwaardige partijen wil ik graag voor mij zelfhouden."

Sjoerd Sytema wil graag nog iets vertellen over zijn toekomstbeeld voor UVS en het
clubschaak in het algemeen. "Constante promotie van het schaken is noodzakelijk in deze, op
losse schroeven staande, wereld. Alleen een bestuur dat samenwerkt met de bonden, en
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plannen beraaml kan dat azn. Zondq actie komen er geen nieuwe leden.

"De steeds duurdere reizsn naar externe wedstrijden maken het gebruik van het openbaar
vervoer noodzakelijk. Daarom zal er op zaterdag ofzondag gespeeld moeten gaan worden, in
Duitsland is dat al heel normaal. Ook zal er mijns inzisns disþ1s¡ bij huis gespeeld moeten
gaan worden. Aangezien er in onze regio niet zo veel clubs zrjn zal er twee maal tegen
dezelfde vereniging moeten worden gespeeld. Een uit- en een thuiswedstrijd. De eerse
symptomen zijn al aangenomen: het versneld uitspelen van de partijen. Inzake IJVS vereist
dat saamhorigheid van de leden. Het opgeven van een gedeelæ van het weekend om te
schaken is natuurlijk alleen haalbaar als het'thuisfront' er achter staat."

Jo Glaap

"Er was altijd een gezellige sfeer"

Op 28 jarige leeftüd, in de zomer van 1948, begon Jo Glaap met schaken. Zijn.vrouw had
een schaakboid gewonnen in een paasloterij en hij wou dat wel eens uiçrbberen. Vanaf dat
ogenblik is hij altijd een verwoed schaker gebleven. Tijdens een simultaanwedstijd van de
Nijmeegse kampioen H. van de Camp, een SMB'er, kreeg hij voor het eerst contact met UVS
waarvan hij in oktober 1948 lid werd. Jo Glaap is dat al die tijd gebleven. "Iederjaar werden
er leuke activiteiten georganiseerd zoals bijvoorbeeld de oude Splendortoernooien. Er was
altijd een gezellige sfeer en een prettige omgang met clubgenoten. Bij exteme wedstrijden
was UVS vooral een echte wiendenclub."

Jo Glaap (inlrs) onrvangt uit handenyan directeur de Splendorbeker in 1958.
(Foto: archief Jo Glaap)
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Redactiebureau Intertekst
R.A. van de Plassche

In het verleden was Jo Glaap erg actief binnen de club. Zo was hij penningmeester,
wedstrijdleider, vertegenì¡r'oordigde hij IIVS bij de OSBO-vergaderingen en zat hij in de
commissie van ontvangst bij feestavonden. "lVij haalden de prominente gasten op bij de
opening en sluiting van de Splendortoernooien. Ook brachten we bezoeken aan zieke
collega's, leden en donateurs met een fruiûnand of gebak naar keuze rurmens UVS. Dit kon
toen allemaal."

Euwe

Vertalingen uit Engels en Duits
Comectie
Redactie

Na 45 jaar lidmaatschap kijkt Jo Glaap met veel genoegen terug naar het verleden."UVS is
altijd een goede en gezonde vereniging geì¡/eest met enkele hoogte- en dieptepunten. Er
waren altijd leden om de vereniging in het goede spoor te houden." De beginjaren van UVS
waren volgens Jo Glaap zeer succesvolle jaren. Dit werd mede mogelijk gemaakt door de
Splendor gloeilampenfabriek. "De directie stimuleerde onze activiteiten zowel financieel als
qua faciliteiten. Voor zover ik weet waren wij toen de goedkoopste vereniging die
aangesloten was bij de OSBO. We hadden gratis de beschikking over de Splendorkantine als
speelzaal. Splendor financierde onze prijzenpot bij de Splendortoernooien, de
Sinterklaasavonden, de rij prominente sprekers en de feestavonden. Dit gafUVS een gfote
bekendheid bij de OSBO die altijd vertegenwoordigd was bij onze feestelijke gebeurtenissen.

I
nt
e
r

ntertekst

Intertekst Een van de hoogtepunten was de aanwezigheid van d¡ Max Euwe bij de opening van het 5e
Splendortoemooi in 1953. Met de oud wereldkampioen in ons midden was deze UVS avond
nog feestelijker en nog sfeervoller." Een dieptepunt in de periode van zijn UVS lidmaatschap
vindt Jo Glaap moeilijk om a¿ul te geven. "Ik heb enige jaren niet kururen deelnemen aan de
interne competitie omdat deze avonden samenvielen met de repetitieavonden van het
Nijmeegs Amusements O¡kest waar ik ook lid van ben. Dit heb ik altijd erg jammer
gevonden. Het niet deelnemen aan de interne heeft toen ook invloed gehad op mijn
schaakniveau."

e
k
st

Rìdderspoor 48
6542 HE Nìjmegen
tel/fax 080-77f442
Inschri jvingsnr KvK Ni jmegen 38772

Oneens

Een hoogtepunten voor Jo Glaap was het spelen in de bondscompetitie, vooral in de
promotieklasse. "Al werden we wel eens ongeslagen kampioen van de OSBO, we zijn er
nimmer in geslaagd de KNSB te bereiken. We lootten dan te ongunstig." Andere
hoogtepunten vindt Jo Glaap het clubkampioenschap en de Splendortoernooien. "Van het
eerste team is bijna elke speler wel eens clubkampioen geweest. We hadden geen
uitgesproken topspelers in ons midden en werden naar de vorm van hetjaar ingedeeld. Zelf
heb ik van 1953 tot 1978 in het eerste team gespeeld, gemiddeld aan het 5e bord. Een ander
hoogtepunt voor mij was het driemaal winnen van het Splendortoemooi in '53, '54 en '56,
waama ik deze wisselbeker definitief mocht houden."

Leuke voorvallen heeft Jo Glaap vele meegemaakt. "Ove¡ de meeste is al uitvoerig in
voorgaande clubbladen geschreven. Ik wil niet in herhalingen treden. Een vermakelijke
aanvulling zou kunnen zijn het gedrag van de UVS'ers op de jaarlijkse bondsvergaderingen.
Voor het oog van de gehele OSBO waren we het altijd, als echte UVS'ers, heftig met elkaar
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Jo Glaap heeft deelgenomen a¿m een groot aantal toemooien en simultaanpartijen. "In gtoep
één van het DDD tõernooi, een toernooi met zestien g¡oepen' werd ik gedeeld eerste. Om uit
de prachtige prijzenkast te mogen kiezen moesten de dobbelstenen beslissen. Ik gooide twee

""*. OoÈir.trét OSBO jubileumtoernooi werd ik gedeeld eerste en, na loting, opnieuw
tweede. Een ander mooi resultaat behaalde ik bij de Nijmeegse kampioenschappen. Ik speelde

met zeven SMB'ers in de finalegroep en kwam I punt te kort voor de eerste plaats.

UVS: 50 jaar

oneens. J4 onze toenmalige voorzitter Hoeboer was alom bekend in het oosten."

Jo Gtaap (intrs) en de eerste voorzitter van WS, de heer Bergmoort' (Foto: archief Klaus
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tweede met 4Yz pwrt, na een beslissingswedshijd tegen Verstegen. Mijn partij tegen Gijssen
was een echte toppartij. Gijssen speelde de Pirc opening waarna ik stukwinst behaalde. Zoals
wel vaker gebeurt deed ik op mljn 27e zet ee¡ misgreep. uiæindelijk eindigde de partij met
ongelijke lopers in remise, zoals je hieronder kunt zien.

wit: J. Glaap zwart: G. Gijssen

27 juni 1956, 8e Splendortoernooi

1 cÁ" ¡1Á t ÃA ÞfÁ ? Pc? o6 il. I ¡'7 < Þf,¡ n-fì 6 I e) a\ 1 Ã5 PÃ7 I O-0 a6
Overbach

"In 1957 waren de jeugdkampioenschappen van Nederland in Nijmegen. Er moesten zo'n
honderd jongelui ondergebracht worden en, buiten de speeluren, rytq"l P"t
excursie; en-dergelijke. Samen met Geurt Gijssen, de bekende intemationale scheidsrechter,

en pater Krekelbãg van SMB hebben we 'n simultaan gegeven tegen de deelnemers aan het
kampioenschap. van ¿e 25 partijen verloor ik er slechts vijf. Een aantal van die jeugdspelers

wasìoen al sterker dan ik. Momenteel spelen de meesten in de KNSB'
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Wüstefeld)

Jaarlijks organiseerde V&D simultaanpartijen gegeven door een aantal intemationale
groott"""rtä.. Hier speelde Jo Glaap õnder andere tegen Petrosjan, Olafsson,,Poloegajevski
ãn overbach. "overbãch was in datlaar Russisch kampioen geworden. Zaterdzgs om kwart
voor acht, op een enkeling na was ièdereen al naar huis, bood ik hem remise aan. Overbach

nam dat onmiddellijk aan want ik stond een stuk voor tegen twee pionnen'-B-ij 
- .

simultaanwedstrijden bÜ vy'sT speelde ik 4 maal tegen Donner. Drie maal behaalde ik
remise."

Ëen gedenkwaardige partij voor Jo Glaap was die tegen Geurt Gijssen tijdels,het 8e splen-
dorto-ernooi in 1956. ;G¡rr"n werd toenwinnaar in de hoofdgroep met 5 uit 6 en ik zelf
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Op de volgende pagina's trefr u een schemaÍisch overzicht cßn van allerlei gegevens over de
club door de jaren heen In de eerste tabel staan" vanafhet stichtingsjaar, alle bestuursleden
opgesomd. In de tweede tabel staan enkele feiten van WS wat betrert het aantal leden de
clublrampioenen e.d. vermeld. De laatste tabel ten slotte geefi een beeld van de venichtingen
van de díverse WS-teams ín de afgelopenvtiftCiaar.
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N.B. Sinds het seizoen 86/87 heeft UVS ook een jeugdleider in het bestuur. Dat is nu reeds
achtjaar lang Frans van den Hooven.

I

V.d. Spoel

De huidige penningm,eester Ruudvan der Spoel op de voorgrond linlø. Op het achterste bord
met baard is Lambert Hofman te zien. Geheel links Thomas llillemsen. (Foto: Eugenie
Heesen)
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SCHAKEN OVERDAG
een initiatief van Schaakvercniging UVS
wedstríjilleidirtg: Emile Sch neebelí (232301 )
Incalie: Ond Burgeren Gaslhuis
tijtlstìp: ieilere donderdag van l4oo'17oo

OBG

Geachte schaker !

Het OBG SCHAKEN OVERDAG is gericht op schakers van alle leeftijden en (bijna) alle
niveau's. De pure liefhebber is even welkom als de clubspeler.

Op dit moment hebben wij een kleine 25 cleelnemers, waaronder veel 'trouwe klanten' die het
OBG al vele jaren bezoeken. Menig deelnemer komt iedere donderdag, anderen spelen 'pak
hem beet'een maand, om dan weer drie weken te pauzeren. De deelnemers zijn hierin vrij!
In elk geval staan de schaakborden en de koffie iedere donderdag middag voor u klaar in de

zeeÍ fraaie Regentenzaal van het Oud Burgeren Gasthuis. En u wordt van harte uitgenodigd
om eens een kijkje te komen nemen. Wij hopen dat u het gezellig vindt en wellicht vaker komt
Tíjdstip: elke donderdag míddag van 1400-1700h. Adr.: Prof Cornelissenstr. 2, Nijmegen.

Er wordt gespeeld met klok en de spelers krijgen ieder l7z uur bedenktijd voor de hele partij.
En uiteraard is er een ranglijst voor de spelers die vaker komen. (Het gemiddelde spelpeil is 3e
klasse onderbond). De kosten bedragen per middag f 2'-- (inclusief 2x koffie)'

De wedstrijleiding
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Rob Bisschops analyseert een stelling tijdens het Derde Ganzenhewel Denksportgala op 9
januari 1994. (Foto: Eugenie Heesen)

Uitleg der tekens:
P staãt voor promotie, D voor degradatie. Per team is steeds ¿ümgegeven in welke klasse het

uitkwam; Prom staat daarbij voor Promotieklasse.

Een maandagavond in Forum de Ganzenhewel. V.l.n.r. Maarten van Rooij, Rob Bisschops en
Rob Lubbers. (Foto: Fred van den Dobbelsteen)
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1944 - 1994

] SCHAAK PRIJSVRAAG
UVS: 50 iaar Los de 5 onderstaande schaakproblemen op ! Zoek de sleutelzetten van

de combinaties die naar een directe winst leiden. Kijk vervolgens op het let-
terschaakbord welke letter correspondeert met de gwonden zet. Blivoorbeeld.

wanneer de sleutelzet Dame a8 is, neem dan de letter die in het letter-bord op a8 staat. In
dit geval is dat een 'K'. De vijf gevonden letters vormen zo de naam van een schaker.
Deze naam is de oplossing van de prüsvraag. Een hint, de vijf zetten hebben een gemeen-
schappelijk kenmerk ! Oplossingen en prljswinnaars worden bekend gemaakt in het mei-
/ juni nummer van het clubblad van UVS : De MeesterZ. De prijswinnaars ontvangen
thuis bericht ( voor verdere informatie zie ommezlide )

åÊ

)
Dekker v.d.
Gelderse Boekhandel

I'Jijmegen - Arnhem - Sittard

diagram 1.
Wit aan zet
wint.

diagram 4.
Wit aan zet
geeft mat
in drie.

diagram 2.
\Mit aan zet
geeft mat

diagram 5.
Zw"rta tz,et
wint.

diagram 3.
z,v|afi îaIJ zEI
geeft mat in
d¡ie-

50 þar
Schaakvereniging
UVS

lnv,.^,-
Meer dan

65 ¡aar

en Handelsrnst¡tuul fr'r,^",
Meer dan

65 jâar

en Handelsiñshtuut

' àa¡jeoæsPnoente

H

u
0
t-l

l(

-II

I

Ê

fi

H

t(

fiI
u

E

I
il
s

I

I
RI

T

]tlI
I

J
0
E

0
I-
lt

P

a
7
6
J

4
5
2
t_

ÊBCDEFGII

'76

1944-1994



UVS: 50 jaar
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Juits,ruEt]Nú SCHAAKCRYPTO

A. Het turven van dieren (12)
B. Lopermanoeuvre (L0)
C. Dierenkwartet (15)
D. Bij het inhalen uithalen (2,7,5)
E. Schaakboek (6)
F Promoverende stukken (10)

Vul aan de hand van de omschrlivingen het bovenstaande diagram in. Zet
vervolgens de letters over na¡¡r de corresponderende vakjes in het onderstaan-
de diagram. De slagzin die aldus ontstaat is de oplossing van dit met schaak-
termen gevulde crypto.

Stuur de oplossing van het Jubileum Schaakcrypto enlof van de Kraakschaak
Präsvraagiaar UVS, t.n.v. M. Verstappen, Poldentraat 43,6533 )Cvl Nijme-
gen. Met elke goede oplossing die vóór 28 maatt a.s. binnen is maalf U kans
õp één van de door Dekker & Van de Vql beschikbaar gestelde boeken met
eên gezamenlijke waarde van fl. 150,- UVS clubavond is op maandag v.a-
20.00 uur in speelzaal 'Forum de Ganzenheuvel', de Ganzenheuvel 56 te
Nümegen.

G. Wisselwijze (ll)
H. Saai feest (9)
I. Partij-agenda (13)
J. Bleek een TV te zijn (8)
K. Kapotte gave (9)
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