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75-jarig jubileum.
Wij allemaal van harte gefeliciteerd.
Ik denk dat ik voor iedereen spreek als ik stel dat het schaken en
met name het schaken op de club een zeer inspirerende bezigheid
is. Voor veel van ons geldt dat mooi verliezen minstens zo veel
bevrediging geeft, nou ja bijna dan, als een bij elkaar geschwindeld
vol punt. Bij een spel horen winnaars en verliezers maar ik huldig de
opvatting dat een schaker per definitie een winnaar is. En daarom
wil ik ons allemaal gelukwensen, niet alleen met het jubileum, maar
met het feit dat ieder op zijn/haar eigen manier heeft mogen
proeven van de schoonheid van het spel.
Ongeveer een tiende deel van het bestaan van “schaakclub
Hoogeveen” heb ik mee gemaakt. De ontspannen sfeer waarin toch
zo goed mogelijk wordt geschaakt heeft me steeds aangesproken en
spreekt me nog steeds aan. Het schaakspel blijkt een goed
bindmiddel. Uit de archieven blijkt er in 75 jaar zeldzaam weinig
ongenoegen te zijn geweest. Natuurlijk is er wel eens het een en
ander voorgevallen maar het beeld dat een wisselende groep
mensen van zo’n verschillende pluimage in een dergelijke harmonieuze sfeer samen is beklijft.
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In mijn korte loopbaan als voorzitter van onze roemruchte
vereniging heb ik als erg positief ervaren dat de bereidwilligheid
onder onze leden groot is. Aan vrijwilligers geen gebrek. Ook dit
tekent de sfeer in een club.
Wij willen als recent aangetreden bestuur, met al onze ambitieuze
plannen, er dan ook uitdrukkelijk naar streven dat de schaakclub
Hoogeveen zijn clubavonden in een goede gezellige sfeer kan blijven
afwerken. Alle (ex-)leden wil ik nog hartelijk danken voor hun
bijdragen aan het welvaren van onze club, ga zo door. Jullie met
zijn allen maken het voorzitten tot een gemakkelijke taak. Met een
tekstverwerker is het eenvoudig dingen te wijzigen en ik wil laten
weten dat ik na enig beraad meer persoonlijke bedankjes heb
menen te moeten schrappen. Ieder voor zich weet wat ik had willen
zeggen. Bedankt.
Op naar de honderd!!
Bert Janmaat

VOOR DE WINNENDE ZET
Mr. P. Hoogerwerf
Mw. Mr. S. Kromdijk
Mw. Mr. M.D. Withaar

PONDERNEMINGSRECHT
BEDRIJFSSANERING
CONTRACTEN

ARBEIDSRECHT
INCASSO
FAMILIERECHT

Brinkstraat 32 , 7901 LA Hoogeveen, 0528-234800, fax 274358
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Programma
datum
8-nov
11-nov
18-nov
25-nov
2-dec
8-dec
9-dec
12-dec
12-dec
16-dec
23-dec
30-dec
6-jan
13-jan
17-jan
20-jan
27-jan
27-jan
29-jan
30-jan
3-feb
7-feb
10-feb

Nosbo Interne Opm.

Jubileumsimultaan en feestavond

B-r1
3
3
3
3

8
B3/R1
9
10
1

beker (24->12)/rapid-1
bekerteam
Sissa 2 - Hoogeveen 2
Hoogeveen - J.H. Kruit
Hoogeveen 3 - Assen 3 (j) UIT!!
Kasteel 2 - Hoogeveen 4

2
S2
Kerstsnelschaak
geen schaken
3
B-r2 4
bekerteam
Nosbo jeugdcomp. C,D
5
4
6
Hoogeveen 2 - Assen 2
4
6
Hoogeveen 4 - Dwingeloo
4
6
Oostermoer 2 - Hoogeveen 3
4
Morphy's Law - Hoogeveen 1
B-HF B4/R2 beker (16->8)./rapid-2
(Boertjes - toernooi Balkbrug?)
7
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Jubileumnummer
Een jubileum: dat is vandaag vieren dat er alweer zoveel gisteren is
geweest, dat is een beetje vooruitkijken in het koffiedik van morgen,
maar dat is natuurlijk voor een belangrijk deel ook terugkijken naar
al die jaren die verstreken zijn.
Nu is er in 1988 bij de vorige jubileumviering een boekje verschenen
met stukjes over de vroege geschiedenis van de club. Dus daarnaar
hoeven we niet meer te spitten, het staat in onze bibliotheek. Maar
is er iets te zeggen over de laatste vijftien jaar, of zijn er andere
dingen die nog niet zo belicht zijn?
Toen ik het idee oppakte om deze jubileum-Aanzet te gaan maken,
vond ik dat het vooral een kleine verzameling verhalen rond een
bepaald thema moest worden, waarin de kleine feiten uit het archief
tot leven komen. En waarin die door de ervaring met Hoogeveen en
de bekendheid met andere schaakclubs in perspectief geplaatst
worden. De lijsten met namen, prestaties, kampioenen, noem maar
op, kunnen gebundeld in een boekje voor de bibliotheek en deels
ook op de internetsite geplaatst worden.
Er lopen nog genoeg leden rond die deze laatste decennia van nabij
hebben meegemaakt. Een aantal van hen heb ik de ruwe versie van
de volgende teksten laten lezen en hun commentaar verwerkt. Maar
om alles op deze jubileumdag te kunnen uitdelen moest het toch wel
weer snel gebeuren.
Dus als u nog storende historische onjuistheden tegenkomt, schroom
niet het aan mij door te geven. Lezers in de (verre) toekomst… kijk
ook even in het volgende nummer van Aanzet om te zien of er nog
rectificaties in zijn opgenomen.
Daarnaast zijn een paar actuele zaken toegevoegd, Het is tenslotte
de eerste editie van het clubblad in het nieuwe verenigingsjaar.
Veel leesplezier, uw redacteur:
Frans van Amerongen
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75 jaar Schaakclub Hoogeveen
Op 28 juni 1929 besloten 17 schaakenthousiasten de Schaakclub
Hoogeveen op te richten. In het voorafgaande winterseizoen was er
al een groep schakers actief. Boven correspondentie uit 1966 staat
ook duidelijk “Opgericht 1928”. Daarom heeft de club dan ook
eerdere jubilea gevierd in 1953, 1978 en 1988, toen konden ze het
weten.
Van de vroegste geschiedenis van de club is weinig meer op schrift
bewaard gebleven. Uit wat in later tijd nog in archief of clubblad is
terechtgekomen is het volgende historisch overzicht samengesteld.
De voornaamste (enige?) bronnen hierbij zijn de stukken in het
clubblad van Van Herksen (“Vijftig jaar geleden”, maart 1980,
herplaatst dec. 2001 en feb. 2002) en van Krol bij zijn ‘ 60-jarig
jubileum’ dec. 1997.

Opening
De aanzet tot de oprichtingsvergadering werd gegeven door A. van
Kalken die ook de eerste secretaris werd. De eerste voorzitter was
A. van der Wal, jawel, van de zaadhandel/dierenwinkel aan de
Hoofdstraat. De eerste penningmeester was B. van Herksen, die als
chroniqueur van deze eerste jaren graag vertelde hoe hij als
jongeling en armlastig scholier/student zich staande moest zien te
houden tussen allerlei Hoogeveense notabelen.
Na zijn vroege pensionering als leraar op de Antillen is hij teruggekeerd naar Hoogeveen Uit die tijd dateren de smakelijke verhalen
over de clubgeschiedenis van die eerste jaren. Van Herksen is
tussen 1961 en 1981 veertien maal clubkampioen geweest!
De wereldkampioensmatch van Euwe tegen Aljechin heeft ook in
Hoogeveen zijn sporen nagelaten. Veel mensen begonnen te
schaken, waarbij men niet zelden de eerste beginselen van het spel
leerde van iemand die ze ook pas een paar weken eerder van een
ander had geleerd. A. van der Kooij (toen 17) is in die tijd lid
geworden samen met zijn vader.
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Op 7 dec. 1937 is er een jeugdclub van start gegaan, waarbij zich
toen o.a. G. Krol (toen 15) heeft aangemeld. Deze jeugdclub heeft
het niet lang volgehouden, maar Krol is toen overgestapt naar de
senioren.
Van der Kooij heeft een paar jaar geleden afscheid genomen van de
club, maar Krol is nog elke dinsdagavond een geduchte tegenstander die nog steeds goed meedraait in de middenmoot.

Middenspel
Op papier begint het archief van de vereniging met de jaarverslagen
van 1946. Voorzitter is dan notaris E. Visser die na de oorlog naar
Hoogeveen is gekomen als opvolger van de in 1943 door de
Duitsers gefusilleerde notaris Mulder. Visser was een enthousiast
schaker en is al die tijd voorzitter geweest tot zijn plotselinge dood
in augustus 1972. Tussen 1950 en 1960 is hij vijfmaal clubkampioen
geweest. Voor hij naar Hoogeveen kwam, was hij ook al actief bij
een schaakclub: in de jaren dertig was hij voorzitter van Schaakclub
Haren.
De club begon na de bevrijding met 45 leden, maar dat zakte al na
enkele jaren tot 30. Rond 1960 en weer na 1970 werd een
dieptepunt van minder dan 20 leden bereikt.
Na het overlijden van Visser in ’72 telt de club voor aanvang van het
seizoen nog maar 16 leden. Maar dankzij de tumultueuze WK-match
tussen Spassky en Fischer stromen de leden daarna ineens toe: aan
het eind van dit seizoen staat de teller op 42.
De voorzittershamer wordt in dat jaar overgenomen door J.
Schoonbeek, die dan al meermalen met groot succes het schaaktoernooi “Dynamisch Hoogeveen” heeft georganiseerd in het in die
tijd snel groeiende Hoogeveen. Maar zijn naam zal vooral verbonden
blijven met zijn inzet voor de jeugd. Jarenlang organiseerde hij in
De Tamboer een (internationaal) jeugdtoernooi voor honderden
kinderen en daarnaast heeft hij jaren op tientallen basisscholen de
jeugd de eerste beginselen van de schaaksport bijgebracht. Hij is
daarvoor ook onderscheiden met de erepenning van de Gemeente
Hoogeveen.
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Na zijn terugkeer uit de tropen in 1961 heeft B. van Herksen in elk
geval op sportief gebied een zwaar stempel gedrukt op de
vereniging. Begin jaren zestig moest hij nog wel eens de eer laten
aan J.P. Bommel, maar van 1967 t/m 1979 was hij bijna
onafgebroken clubkampioen. Alleen G. Krol kon in 1970 eenmaal
van een moment van zwakte profiteren.
Na 1973 schommelde het aantal senioren meestal tussen 30 en 40;
de jeugdafdeling telde in sommige jaren wel 50 leden en soms maar
15.

Tijdcontrole
Nu (nov. 2003) telt de club 50 seniorleden, en 18 jeugdleden. Zij
komen bijna allemaal op dinsdag trouw naar de gezellige clubavond
in gebouw Salawaku. Papieren leden hebben we eigenlijk niet,
behalve natuurlijk ons erelid H. Straat, die wegens zijn gezondheid
en hoge leeftijd al jaren niet meer op de clubavond kan komen,
maar het wel en wee van de club nog wel aandachtig volgt.
Deze nieuwe bloeiperiode heeft zeker twee oorzaken. Een goed
lopende jeugdopleiding, die in 1999 opnieuw is opgestart met
nieuwe begeleiders en nieuw lesmateriaal dankzij een gift van oudburgemeester Faber. Ten tweede de aanhoudende publiciteit rond
het schaken, voor een deel voortkomend uit eigen activiteiten van
de club, maar zeker ook door het nu al zeven maal in Hoogeveen
gehouden VAM/Essent schaaktoernooi. Daardoor weten ook telkens
nieuwe senioren hun weg naar de club te vinden.
De interne competitie vormt het hoofdbestanddeel van het programma. Hierbij gaat het niet alleen om het clubkampioenschap,
waarvoor in de praktijk toch telkens maar een paar sterke spelers in
de slag zijn, maar daarnaast ook om promotie en degradatie tussen
de drie groepen van 14 - 20 spelers. Met de recente groei van het
ledental worden dat waarschijnlijk spoedig vier groepen.
Door het spelen in groepen is er altijd wel een gelijkwaardige
tegenstander voor zowel de regerend clubkampioen als de
nieuweling, de ex-huisschaker die zijn hobby met meer regelmaat
en sterkere tegenstand wil gaan beoefenen.
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Daarnaast wordt er gestreden om een knock-out beker en is er een
rapid-competitie op bekeravonden voor degenen die in de bekerstrijd zijn uitgeschakeld. Enkele avonden per jaar zijn gereserveerd
voor snelschaak en aan het eind van het seizoen zijn een of twee
avonden beschikbaar voor frivolere activiteiten als weggeef- en
doorgeefschaak.
Na afloop van de jubileumactiviteiten is de volgende prioriteit voor
het bestuur het plannen van een aantal avonden of delen daarvan
voor instructie voor senioren, zo mogelijk op diverse niveaus.
De club doet momenteel met 4 teams mee in de Nosbo-competitie.
Het eerste team speelt alweer jaren goed mee in de eerste klasse,
maar het lukt nog steeds net niet om de stap naar de promotieklasse te zetten.
De club is vooral sterk in de breedte, want het tweede team speelde
de laatste zes seizoenen ook drie keer in de eerste klasse. Het derde
team speelt alweer zes jaar op rij in de tweede klasse en ook het
vierde speelt, bij gebrek aan tegenstand in de derde klasse, dit jaar
weer eens mee als Kop van Jut in de tweede klasse.

Hoogeveen 2: kampioen 2e klasse 2002
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Eindspel
Dit tussenkopje is een passend besluit van de reeks in dit artikel,
maar het voert te ver om de parallel inhoudelijk door te trekken.
Afbreken doen we niet meer. Uitvluggeren? Welnee, nog jaaaaren te
gaan! Misschien een voorzichtige arbitrage van de stelling, ik zou
zeggen, we staan gewonnen, maar elke schaker weet dat het ergste
ook dan nog mogelijk is: een gewonnen eindspel alsnog verliezen.
Laat ik het houden bij een blik in de nabije toekomst.
We hebben een bloeiende vereniging met een goede sfeer die
aantrekkelijk blijkt te zijn voor nieuwe leden. Sportief gezien gaat
het ons niet slecht en lijkt een nieuwe impuls eraan te komen van
het groepje jeugdspelers in opkomst.
De bloeiende jeugdafdeling is een succes op zichzelf.
We hebben een heel stel nieuwe activiteiten opgestart in de
afgelopen jaren waarmee we deze positieve trend willen vasthouden. De voortgaande vernieuwingen in de competitie, het herstel
van onze toernooien, de bibliotheek. Jongste loot aan deze boom,
de ‘OK-groep’. Wat dat nu weer is? Zie verderop in dit nummer. En
als er serieus werk gemaakt kan worden van training en instructie
voor de senioren ziet het er helemaal goed uit.
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Clubblad
De Aanzet is nu al jaren een onmisbaar deel van de vereniging.
Toch heeft het lang geduurd voor de club er echt mee van start is
gegaan. Van eerdere pogingen is mij nu niets bekend, maar het
eerste clubblad verscheen in het seizoen 1979-1980. Redactie J.
Pieters en G. Jansen.
Dankzij laatstgenoemde is het oudst beschikbare nummer in het
archief het maart (Paas-?) nummer, verschenen in maart 1980.
Daarin wordt verwezen naar publicatie van competitie-uitslagen in
het Kerstnummer, wat dan waarschijnlijk nummer 1 is geweest. Het
verscheen onder de titel “Orgaan van de Schaakclub Hoogeveen”. In
’80-’81 zijn nog ca. 4 nummers verschenen en in ’81-’82 ging het al
bijna mis. In het archief is geen exemplaar aangetroffen en in het
oktobernummer 1982 verontschuldigt de redactie er zich voor dat
het in het voorgaande jaar ‘niet regelmatig’ is verschenen. Het
laatste exemplaar van het “Orgaan..” vermeldt ‘3 e jaargang nr. 3,
juli 1983’.
Van der Kooij verzorgde de probleemrubriek in die utgaven, er was
een wedstrijd aan verbonden, maar veel respons kwam daar toch
niet op. Net zomin als op de probleemwedstrijd bij zijn afscheid in
juni 1999.
Dan is de inspiratie of de tijd bij de redactie of de animo bij de club
weer even op en duurt het tot oktober 1986 voor “nummer 0”
verschijnt van, jawel, Aanzet. De redactie is in handen van Jelle van
Eijk, die zich in latere nummers regelmatig beklaagt over het gebrek
aan inzendingen van andere clubleden. Maar waar het ‘Orgaan’
streefde naar verschijning viermaal per jaar, wat ook wel drie werd,
is de ambitie van die eerste Aanzet een maandblad te worden.
Van de eerste vier jaargangen zijn maar enkele exemplaren terug te
vinden in het archief, al zijn er geen externe bronnen die aangeven
hoeveel er in die tijd werkelijk verschenen zijn. De 5 e jaargang
verschijnt in maar liefst 9 nummers in 1990-1991.
In januari 1992 verschijnt 6e jaargang nr. 5 en dan stopt het verhaal
weer. Jelle van Eijk vertrekt naar Almere en enige tijd is er niemand
die het overneemt.
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In maart en mei 1993 verschijnt weer een Aanzet, omdat de nieuwe
voorzitter Gert Jansen en Anky Lunenborg het eigenlijk te gek
vinden dat de club geen blad meer heeft.
Onder hun redactie verschijnt het nog tweemaal als het kloeke
stapeltje geniete A4-tjes. Vanaf oktober 1993 stappen zij over op
het inmiddels zo vertrouwde A5-boekje met het logo van een
linkerhand die een koning verzet.
En dat boekje is sindsdien jaarlijks vijfmaal (of zes) verschenen,
door de bijdragen van vele leden en onder redactie van Anky t/m
1997 en vanaf jaargang ’97-’98 onder redactie van ondergetekende.
En de redactie heeft de laatste jaren niet echt te klagen over het
aantal inzenders van kopij.
Daarmee is gelukt wat de toen kersverse voorzitter en co-redacteur
Gert Jansen schreef in het eerste boekje, okt. 1993: ”DE OPZET VAN
AANZET IS INZET VAN ALLEN!”
Uw huidige redacteur heeft vanaf dec. 2000, toen geconfronteerd
met een aantal fragmenten van de uiteindelijk boven water
gekregen collectie, Aanzetten geteld vanaf eind 1980, in de
veronderstelling dat er een constante stroom clubbladen was
geweest sindsdien. Daarom stond in de jaargang 2002-2003 “23 e
jaargang”.
Dat van die constante stroom blijkt niet te kloppen. Ik besluit hierbij
maar aan te sluiten aan de uiteindelijk onverstoorde reeks
jaargangen van Aanzet, hoe beperkt van omvang soms ook, vanaf
nummer 0 in oktober 1986. Daarom is jaargang 2003-2004 nu de
18e jaargang (nieuwe telling).
Maar als hommage aan die eerste serie:
Een gewone schaakavond in 1980
19.15 De voorzitter, de wedstrijdleider en de materiaalcommissaris
zijn reeds aanwezig, alsmede enkele spelers waaronder Theo
Bakker. Nerveus loopt hij heen en weer. Vanavond staat voor
hem de beslissende partij tegen Van der Kooij op het
programma. Je ziet hem denken, als ik die nou ook eens win
dan……

11

Even later is hij aan het inspelen tegen een sparringpartner.
Langzamerhand loopt het clublokaal vol en Jansen deelt een
stencil rond met de indeling van de Nosbo-competitie.
Krikken wordt erdoor herinnerd aan de advertenties in het
clubblad. Een goede zet van Jansen. Waarschijnlijk de eerste
dit jaar. Krikken heeft spoedig zijn antwoord gevonden. Hij
loopt naar Pieters met de mededeling, dat zaterdag alle
advertenties binnen zijn. (en ze waren er!)
19.30 Kelfkens zoekt een klok op en zet het uurwerk van zijn
tegenstander in beweging (reglementen zijn er niet voor
niets). Van Til zal in het vervolg wel op tijd komen en
misschien nog wel beter schaken…
Knoef doet zijn eerste zet tegen De Jonge. (Probeer maar
eens te winnen na deze sterke zet!) evenals Flower tegen
Arun Karwal (zou dat jongetje wel kunnen schaken?) en
Ekkels tegen Van Grijfland (zou hij ook wat denken?).
19.45 Ondertussen komt Van Til binnen. Zijn klok loopt al een
kwartier en hij zet zich achter het bord tegenover Kelfkens,
maar Heller wacht nog op Scholte (hoe kon Scholte weten
dat we dit jaar ècht om half acht beginnen?).
20.00 Aan alle borden wordt gespeeld. Je hoort niets (Voerman is
er niet en dus ontbreekt zelfs het gebruikelijke gerammel van
het kwartjeszakje). Toch wordt er koffie gedronken.
20.00/21.00 Krikken bespiedt af en toe het spel van Knoef (Martin,
als jij niet beter schaakt kan het nog jaren duren voor jij ook
van Van Herksen wint). Jansen zit rustig achter het bord.
Kennelijk verloopt het spel niet zoals hij wenst.
Stevens mist de gebruikelijke kennersblik (Krol is blijkbaar
geen zacht eitje) en Flower friemelt nerveus met zijn vingers
(hij ontdekt dat Arun Karwal wel kan schaken). Schipdam
geeft intussen op, een avond vroeg thuis is ook wat waard.
21.15 Jansen doet zijn eerste ronde door de zaal (Van Grijfland is
al met zijn derde bezig), ondertussen met een echte blik van
een kampioen toekijkend wat de concurrentie er nu van
maakt.
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Waarschijnlijk meer dan hijzelf, want het begint duidelijk te
worden dat ook Renken, al pijprokend, van plan is de
kampioen in navolging van Van Bergen en Kelfkens een nul
te bezorgen. Een kampioenschap is een zware last!!
22.15 Broens gaat naar huis.Voor het eerst dit jaar verloren. Maar
de partij was fraai en Broens is tevreden. (Het deelnemen is
belangrijker dan de overwinning, een onvervalste Olympische
gedachte!). Flower breekt af tegen Arun Karwal en Jeroen
Bakker laat tegen Hofman zijn laatste pion promoveren. Met
broer Theo gaat het ondertussen niet naar wens en Van der
Kooijs stelling wordt zienderogen beter.
Van Grijfland wandelt niet meer. Alle tijd heeft hij nodig om
een dreigende nederlaag tegen Ekkels te voorkomen en van
Renkens gezicht is af te lezen dat hij het wel ziet zitten.
Pieters komt enige stukken voor tegen Piepot en de laatste
staakt de strijd.
23.00 Van Herksen gaat naar huis en vult de uitslagenlijst in.
Niemand hoort dat hij gewonnen heeft. (Studeren en
schaken zorgen ervoor dat de mens nederig blijft). Van Til
heeft remise gemaakt door eeuwig schaak tegen Kelfkens in
betere stelling (bescheidenheid of faam van zijn tegenstander?).
Oldenkamp doet de stukken in de goede doos (het paard van
Krikken, dat hij had kunnen winnen, maar ook zijn eigen
koning, die hij moest omleggen). Krikken kijkt nu met een
winnaarsblik naar het spel van Knoef (Martin, ik geloof nu
dat je nooit zover komt dat je ook van Van Herksen wint!).
Van Grijflands stukken zitten intussen in de verkeerde doos
en Oldenkamp kan nog niet naar huis.
23.30 Jansen heeft zijn derde partij verloren en Theo Bakker weet
nu zeker, dat hij Van der Kooij niet van de bovenste plaats
heeft verdrongen. Een doodgewone schaakavond is weer
voorbij! Doodgewoon? Niet helemaal, want Oudman was er
niet. Nog steeds niet terug van de Amerikaanse reis.

J. Pieters, Clubblad okt. 1980
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Toernooien
In de periode ’64-’69 en nog een paar maal begin jaren ’70 is in
Hoogeveen het toernooi “Dynamisch Hoogeveen” georganiseerd,
een druk bezocht eendaags toernooi met in sommige jaren een
internationaal tintje door goede contacten met een schaakclub uit
Dortmund.
End jaren ’70 is er ook sprake van een voorjaarstoernooi. In 1981
nam de club de kans waar om de organisatie van een succesvol
Nieuwjaarstoernooi over te nemen van schaakclub Diever. Dit
toernooi is t/m 1991 voortgezet.
In de eerste jaren van het VAM/Essent toernooi (1997-1998) in het
Gemeentehuis heeft de schaakclub gezorgd voor de organisatie van
een meerdaags toernooi voor amateurs in de Raadzaal. Dat
toernooionderdeel is daarna geheel geïntegreerd in de professionele
toernooiorganisatie.
Bij dit toernooi hebben vanaf het begin steeds ruim tien leden van
onze club meegedaan die de laatste jaren steeds maar liefst 9
dagen tijd vrijmaken om in dit mooie toernooi mee te spelen.
De traditie van een eigen schaaktoernooi is hopelijk dit jaar hersteld
door de (precies 64!) deelnemers aan het Jubileumtoernooi. Het is
de bedoeling jaarlijks in het Paasweekeinde een rapid-toernooi te
gaan organiseren. Noteert u vast de datum: 10 april 2004!
Het jeugdtoernooi in de Tamboer in de jaren ‘80, dat in topjaren wel
300 kinderen uit het hele land aantrok, is na de dood van Jan
Schoonbeek geleidelijk steeds kleiner van opzet geworden, tot het
bij gebrek aan belangstelling eind jaren ’90 werd opgeheven.
In 1999 is de jeugdafdeling van de club in een nieuwe opzet verder
gegaan en sindsdien loopt het aantal jeugdleden weer in de
tientallen. Een eigen jeugdtoernooi past in die ontwikkeling en op 29
september 2003 heeft de club dan ook in het kader van het
jubileum een jeugdtoernooi georganiseerd dat deel uitmaakt van de
Grand-Prix cyclus van de Nosbo. Het was met ruim zestig
deelnemers zeer geslaagd voor een eerste keer. En met de huidige
enthousiaste groep jeugdspelers zit het er dik in dat ook dit toernooi
weer jaarlijks zal terugkomen op de kalender.
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Simultaan
Een schaaksimultaan is een vertrouwd programmaonderdeel van
een jubileumviering bij een schaakclub. Gert Ligterink stapt vandaag
in een rijke traditie.
Wat is er in de annalen van de club te vinden over simultaans en
jubilea? Veel. Allereerst over de beginjaren van de club, “toen
voorzitter Van der Wal de heer Sonmans, een prominent lid van de
Groningse club ‘Staunton’ wist te bewegen een simultaanséance in
Hoogeveen te geven.” (zie het bekende verhaal van Van Herksen:
‘Vijftig jaar geleden’, Aanzet dec. 2001).
Serieus werd het met het 25-jarig jubileum in 1953, toen de club
Nederlands kampioen en toen nog echt wereldtopper Max Euwe wist
te strikken.
Euwe werd opnieuw bereid
gevonden om het
50-jarig jubileum,
in 1978, op te
luisteren. Het was
een paar jaar voor
zijn dood, maar hij
was toen nog fit
genoeg om de reis
naar Hoogeveen
te maken en de
meeste
tegenstanders van
het bord te vegen.
Bij het 60-jarig
dr. Euwe en notaris Visser in 1953
jubileum is het
wat grootser aangepakt. De simultaan was onderdeel van een
feestprogramma in een luxe accommodatie buiten Hoogeveen: de
Bonte Wever in Slagharen. Wel even wennen voor sommige gasten:
“Hèèrren, hèèrren, rustig a.u.b. er is hier een schaakwedstrijd aan
de gang”, kopte de Drents-Groningse pers.

15

De simultaan werd verzorgd door Hans Ree, veelvoudig Nederlands
kampioen in de jaren zestig en zeventig, en Hans Böhm, geen
kampioen, maar toen nog een heel sterke schaker.
En dan nu een tijdgenoot van Böhm en Timman: Gert Ligterink.
Internationaal Meester, Kampioen van Nederland 1979, (vóór
Timman en Sosonko) Een van de kopmannen van Groningen 1 en
ook bekend van zijn wekelijkse rubriek in de Volkskrant.
Maar het is bepaald niet zijn eerste simultaan in Hoogeveen. In
november 1973 gaf hij al een simultaan in de Tamboer ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de KNSB. Hij won al zijn 27
partijen. In 1999 verzorgde hij tijdens het derde VAM-toernooi de
eerste jeugdsimultaan in Mc-Donalds. Daar won hij niet alle partijen:
“(…) Na een poosje stond ik 2 pionnen voor. En het duurde niet
lang toen ik kans zag de grootmeester schaakmat te zetten. En ja
hoor, hij stond schaakmat. Ik kon het gewoon niet geloven, zo
verbaasd was ik (…)” (Suzanne van Veluw in Aanzet van nov. 1999)

De speelzalen
Schaken speelde zich in de 19 e eeuw vooral af in koffiehuizen en
(heren-)sociëteiten. Dat waren in die tijd natuurlijk de weinige
openbare ontmoetingsgelegenheden. Ook Schaakclub Hoogeveen
heeft lang in een hotel geschaakt. De annalen vermelden de
beginjaren in de tuinzaal of de bovenzaal van Hotel Mulder in de
Grote Kerkstraat, waar nu de Luxor-bioscoop staat, toen nog op
maandagavond.
Toen in 1937 de Euwe-koorts op zijn hoogtepunt was, is de club
verhuisd naar hotel Frederiks aan de Hoofdstraat, later hotel Luinge
geheten, vlakbij Apotheek Janssen. Tot 1943 is daar geschaakt toen
het door het uitgaansverbod van de Duitsers onmogelijk was ’s
avonds nog te schaken.
Na de bevrijding werd Hotel Homan het nieuwe onderkomen van de
club, op het Stationsplein, waar nu ongeveer Parkstate staat waar
Eggersman woont.
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Indeling Nosbo-teams
HOOGEVEEN 1
O. Sadallah
C. Mol
B. Janmaat
G. Jansen
K. v/d Sluijs
W. Stevens
R. v/d Star
A. Lunenborg

HOOGEVEEN 2
F. van Amerongen
K. Hofstee
D. de Jong
L. de Jonge
T. Jonker
T. Kelfkens
J. van Til
H. Verwijs

HOOGEVEEN 4
J. Krikken
B.de Graaf
M. Eggersman
J. Oldenkamp
J. Bottema
J.G. van Hoorn
D. Antheunisse
W.A. Piepot
A.C.ten Haken

HOOGEVEEN 4
G.J. Krol
P.de Jong
L.v/d Meer
H. Reinders
W.de Berg
G.A. van Dalen
W. van der Neut
F. Doornbos
W.de Jong
M.A. van der Neut

HOOGEVEEN 3
T. Boelema
T. Bos
R. Danker
K. Galenkamp
R. Hofman
M. Hofstra
E. Horlings
T. van Seventer
M. Snuverink
BEKER
O. Sadallah
C. Mol
B. Janmaat
G. Jansen
K. v/d Sluijs
W. Stevens
R. v/d Star
A. Lunenborg
F. van Amerongen
T. Jonker

Speelokaties
Assen
De Hertenkamp
Vrijdag 19:30 uur
Hertenkamp 10
Tel: 0592-317155
Dwingeloo
't Hof van Dwingeloo Donderdag 19:30 uur
Drift 1
7991 AA Dwingeloo Tel: 0521-593094
Groningen
Kantine GDSW
Dinsdag 19:30 uur
Peizerweg 128
Groningen
Tel: 050-5294289
Haren / Morphy’s Law HD Guyotschool
Vrijdag 19:30 uur
Rijksstraatweg 63-a
9752 AC Haren
Tel: 050-5343622
J.H. Kruit
De Eendracht
Dinsdag 19:30 uur
Poststraat 30
Stadskanaal
Tel: 0599-613541
Het Kasteel
De Schutse
Vrijdag 19:30 uur
Schutselaan 26
Coevorden
Tel: 0524-512941
Oostermoer
Zernike College
Donderdag 19:30 uur
Julianalaan 78
9471 EC Zuidlaren Tel: 050-4091541
SISSA
Sociëteit de Walrus Maandag 19:30 uur
Pelsterstraat 25
9711 KH Groningen Tel: 050-3184507
Unitas
Jannes vd.Wal Denksportcentrum Do. 19:45 uur
Oliemuldersweg 43
9713 VA Groningen Tel: 050-3126937
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Ledenlijst nov. 2003
Ereleden
G.J. Krol
H.R. Straat
Gewone leden
G.M. Agasi
F. v. Amerongen
D. Antheunisse
W. de Berg
T. Boelema
H.J.A. Boeren
T. Bos
J. Bottema
G.A. van Dalen
R.J. Danker
F.M. Doornbos
M. Eggersman
K. Galenkamp
B. de Graaf
A.C. ten Haken
R. Hofman
K. Hofstee
M. Hofstra
J.G. van Hoorn
H. Horlings
B. Janmaat
G. Jansen
D. de Jong
P. de Jong
W. de Jong
L. de Jonge
M.W. Jonker
A. Kelfkens
J. Krikken
H. Lunenborg
L. v/d Meer
C. Mol
W.A. v/d Neut
J. Oldenkamp
W.A. Piepot
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H. Reinders
O.G. Sadallah
W.J. Schulte
A. van Seventer
K. v/d Sluijs
M. Snuverink
R.L.M. v/d Star
W. Stevens
J. van Til
S.Ch. Titalauw
J.P. Verwijs

Jeugdleden
E.M. de Jonge
E. Lesimanuaja
M.A. v/d Neut
N.T. Norel
C. v/d Wollenberg
C. van den Berg
M. Dijkstra
S. Dijkstra
T. Duinkerken
T. Jocker
J. Mantel
H. Turkstra
T. Wiersma
S. Wildeboer
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Resterend Nosbo-programma
ma 08 dec
di 09 dec
di 27 jan
vr 30 jan
di 17 feb
do 19 feb
di 23 mrt
vr 26 mrt
di 20 apr
vr 23 apr
vr 12 dec
vr 12 dec
di 27 jan
do 29 jan
di 17 feb
di 17 feb
di 23 mrt
do 25 mrt
do 22 apr
vr 23 apr

SISSA 2
Hoogeveen
Hoogeveen 2
Morphy’s Law
Hoogeveen
Oostermoer
Hoogeveen
Haren 3
Hoogeveen 2
Assen 2
Hoogeveen 3
Kasteel 2
Hoogeveen 4
Oostermoer 2
Hoogeveen 3
Groningen 6
Hoogeveen 3
Unitas 6
Dwingeloo
Hoogeveen 4

-

Hoogeveen
J.H.Kruit
Assen 2
Hoogeveen
Haren 3
Hoogeveen
SISSA 2
Hoogeveen
J.H.Kruit
Hoogeveen
Assen 4 (j)
Hoogeveen
Dwingeloo
Hoogeveen
Unitas 6
Hoogeveen
Kasteel 2
Hoogeveen
Hoogeveen
Assen 4 (j)
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2

2
2

4
3
4
4
3

De dinsdagavond is inmiddels clubavond geworden. Deze ‘A-locatie’
blijft tot in 1973 de thuis- en uitvalsbasis voor de Hoogeveense
schakers. Met de elders ook gememoreerde plotselinge groei n.a.v.
de match Spassky - Fischer werd het lokaal te klein en verhuisde
men naar een zaal van de Tamboer. Dat gebouw stond er ook nog
niet zo lang, de zaaltjes waren modern en waarschijnlijk in die goed
gesubsidieerde tijden ook nog niet zo schrikbarend duur.
Maar na een paar jaar van flinke huurverhogingen werd het toch wel
te duur voor de schaakclub. In september 1977 kon men voor een
veel schappelijker tarief gebruik gaan maken van de recreatiezaal
van het net geopende Jannes van der Sleedenhuis.
Die werd ’s avonds toch niet gebruikt. Een bezwaar was hier wel,
tenminste tegen het eind van de periode daar, de toestand van de
restauratieve voorzieningen. Men was ‘afhankelijk van automaten,
die naar het lijkt met volkomen willekeur al dan geen koffie of
frisdranken produceren’ aldus Jelle van Eijk in een heel vroege
Aanzet.
Per 1 februari 1987 moest de club uit ‘het Jannes’ vertrekken. Na
enig zoeken werd ruimte gevonden in de Zuiderkerk aan de
Baarlelaan. Lang heeft dit niet geduurd, een aantal leden had veel
hinder van de benauwde ruimte, de krappe tafeltjes en vooral de
geluidsoverlast van het koor.
Toen bleek Salawaku nog vrij te zijn op dinsdagavond en het was
bovendien nog goedkoper en een ruimere zaal. In Oktober 1987
was de verhuizing naar onze huidige speellocatie een feit. Zestien
jaar zitten we dus alweer hier. Even leek het erop dat we vorig jaar
om de dreigende hoge zaalhuur zouden moeten vertrekken, maar
die is gelukkig niet doorgegaan.
Laten we het vanaf deze bladzijden maar duidelijk zeggen: we
hebben het hier best naar ons zin en bedanken Eddy, John, Ferry,
Piet en al die anderen de afgelopen jaren voor de goede sfeer en
verzorging.
En of er in deze jaren van bezuiniging nog iets terechtkomt van het
uitbreiden/verbouwen van Salawaku tot Denksportcentrum? Dat zal
de tijd leren.
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Competitie
Altijd een dankbaar onderwerp om op ledenvergaderingen, maar
ook zomaar midden in het seizoen uitvoerig over te debatteren: de
interne competitie. Spelen we het eerlijkste systeem, de (halve-)
gesloten competitie waarin iedereen tegen iedereen speelt, of
kiezen we voor een redelijke benadering, met minder partijen dan
de groep groot is en waarin de sterken zoveel mogelijk tegen de
sterken uitkomen en de zwakkeren ook zoveel mogelijk onderling
spelen. Moeten we rekening houden met mensen die af en toe
verhinderd zijn? Spelen we in één grote groep met in de praktijk
slechts enkele kandidaten voor het kampioenschap? Of kiezen we
voor een paar groepen en perioden met tussentijdse promotie en
degradatie. Enz. enz.
‘Na de oorlog’ speelt men jarenlang een volledige competitie in vier
klassen, waarbij al vanaf het begin onvrede ontstaat over het niet
regelmatig bezoeken van de clubavond door een aantal leden.
Najaar 1954 is er daarom een experiment met het ‘Utrechts
systeem’, een laddersysteem in een groep, maar dat bevalt ook niet,
waarop men ijlings weer terugkeert naar het oude systeem.
De eerste jaren ging het kennelijk om des Keizers baard, want pas
in 1950-1951 is W.H. Kroes de eerste officiële clubkampioen. Het
jaar daarvoor is door S. Wijnberg, een naar Amerika geëmigreerd
oud-lid een beker voor de kampioen ter beschikking gesteld.
In 1960 stapt de club over op het moyennesysteem, waarbij de
resultaten van de competitie gecorrigeerd worden voor het aantal
daadwerkelijk gespeelde partijen.
Vanaf 1978 t/m 2002 speelde de club zoals veel andere clubs met
het systeem Keizer, rond 1950 bedacht door een lid van Esgoo
Enschede. Dit systeem kan heel goed overweg met afzeggingen en
het inpassen van externe wedstrijden. Ook kan er een heel flexibele
wedstrijdindeling mee gemaakt worden.
Nadeel is wel dat ‘Keizer’ veel rekenwerk vergt. Ik herinner mij een
studiegenoot die in 1974 hele middagpauzes bezig was de nieuwe
competitiestand van zijn Leidse club uit te rekenen.
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Voorschoten, de oude club van Ton Kelfkens, liet het rekenwerk in
1972 al doen op een grote IBM-computer bij het ministerie in
Zoetermeer. Ton is bij onze club rond 1980 enkele jaren
competitieleider geweest en kreeg voor de Keizer-berekeningen de
hulp van Van Grijfland, computerspecialist en computerschaakfanaat, die zelf midden jaren ’70 competitieleider was.
Een ander nadeel van ‘Keizer’ is dat door de herberekeningen het
niet mogelijk is de nieuwe competitiestand precies te berekenen uit
de stand voor de clubavond en het partijresultaat van die avond.
Daarom is vorig jaar een saldosysteem ingevoerd met vaste punten
voor zowel interne als externe partijen en ook nog een vergoeding
voor netjes afmelden en oneven spelers.
Al met al is hiermee wel duidelijk dat voor het soepel functioneren
van een club een persoon heel belangrijk is: de competitieleider.
Altijd bereid om op het laatste moment toch nog de indeling om te
gooien als iemand zich beschaamd net na halfzeven nog opbelt om
af te zeggen. Ook nog improviseren als na acht uur blijkt dat ingedeelde spelers niet komen opdagen. Deze hondenbaan wordt nu
alweer voor het twaalfde seizoen vervuld door Tino Jonker. Hulde!
En ook hulde voor zijn (illustere) voorgangers: Stevens, Flower,
Pieters, Kelfkens, Withagen, Van Grijfland, Voerman, Oudman, Krol,
Dekker, Van Meggelen, Peeks en Duijverman.
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v/d Sluijs en v/d Kooij

Tot 1997 kwam het nog geregeld voor dat partijen die te lang
duurden, moesten worden afgebroken en later uitgespeeld. In de
tussentijd had men dan gelegenheid om het vervolg uitvoerig te
analyseren. Iemand die blijkens het archief de analyse tot kunst had
verheven was Van der Kooij. Wie tegen hem af moest breken, kon
eigenlijk meteen maar de nul noteren, was de strekking van het
verhaal.
Vaak ging aan het afbreken nog een hectische tijdnoodfase vooraf,
omdat de duellisten de toegemeten twee uur al bijna geheel
verbruikt hadden om maar een zet of 20, 30 te doen. De laatste
zetten moesten dan in vliegende vaart gespeeld worden.
Maar dit is niet altijd zo geweest. Het jaarverslag 1949-1950: “ De
aanschaffing van enige schaakklokken bleek een grote verbetering
te zijn, waardoor het meermalen afbreken van partijen niet meer
voorkwam. De leden die op eigen kosten een klok aanschaften en
deze klokken tijdens de speelavonden en comp. Wedstrijden
beschikbaar stelden, wil ik hiervoor dankzeggen.” Jac. M. Quee
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De Jonge-Hengstmengel: Hoogeveen - ESG3, 19-1-'99

26

Roken, Niet roken.
Schaken, en dan vooral in lokaal clubverband, werd vanouds
geassocieerd met een zaal vol oude mannen met dampende sigaren.
In mijn beginjaren bij een club, vanaf 1992, klopte dit allang niet
meer. Okee, het publiek was wel wat ouder dan in de doorsnee
sportkantine, maar ook toen zag je al twee kampen. De niet-rokers
en de verstokte sigaretten- en shagpaffers. Een enkeling was de
halve schaakpartij aan het fikkiesteken in zijn pijp en ja, een paar
ouwe mannetjes met een sigaar heb ik ook nog meegemaakt.
Maar de laatste gepoederde bolknak was allang in rook opgegaan
voor ik bij mijn eerste club kwam. Nestor Harry Fleischeuer zat altijd
zijn plukjes sigarettenas van e1 en d1 te wapperen (of e8 als hij
zwart had) en Wiel Vroomen had wilde havana’s. Of soms een
Corona, als hij met een stuk vóór uit de opening kwam. In de KNSBgids werd bij alle clubs ook keurig vermeld wat de ter plaatse
geldende rookregels waren.
Toen in Sittard, maar vanaf 1997 ook voor mij in Hoogeveen, was
bij club- en bondsjaarvergaderingen al jaren de kwestie: Roken of
Niet-roken. Volgens goed Nederlands gebruik is het grootste deel
van de jaren negentig een redelijk compromis gehanteerd, dat
roken op de clubavond pas was toegestaan na vertrek van de
jeugdspelers.
In het archief vond ik twee brieven over dit onderwerp. Een van
Van Grijfland uit 1982 met het verzoek aan het bestuur om de een
jaar eerder gemaakte afspraak op de ledenvergadering om tot 9 uur
niet te roken strakker te handhaven. En een van eerste-teamspeler
Van Bergen die in 1985 wegens het roken van zijn clubleden zijn
lidmaatschap om gezondheidsredenen opzegde.
Overigens, het kon ook anders. Onze nieuwe materiaalcommissaris
Rudi Danker kwam van het eerbiedwaardige ‘Doesborghsche
Schaakgenootschap’ (anno 1873, even oud als de KNSB) en die club
was al voor 1986 een van de eerste rookvrije schaakclubs in
Nederland!
Daarna werd elke paar jaar, ook in Hoogeveen, de aanvangstijd
voor de toch steeds in aantal afnemende rokers steeds met een half
of heel uurtje opgeschoven. Een jaar of drie, vier geleden besloot de
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Nosbo dat er bij Nosbo-wedstrijden in het geheel niet meer gerookt
mocht worden.
Inmiddels is de wetgeving zover aangescherpt dat de gemeente in
alle buurthuizen een totaal rookverbod heeft afgekondigd. De
laatste verslaafden staan nu af en toe voor de deur (of soms toch
nog in het halletje) van Salawaku aan hun peuk te trekken. En nu ik
dit opschrijf, hoelang zou het nog duren voor het woordje “peuk”
niet meer in de Van Dale wordt opgenomen?
Nog een aardige anekdote van Van der Kooij over roken op de club
eind jaren dertig: “In hotel Frederiks werd driftig gerookt, wat ik me
als chronisch asthma-patiënt goed herinner. Zo speelde ik daar eens
een partij tegen dhr. Koppe uit Noordseschut, een verwoed
pijproker. Als tegenweer kauwde ik kauwgom, wat aanleiding werd
van een klein incident dat ik me nog levendig herinner. Ik had nl.
niet zo handig kauwgomresten gedeponeerd in het asbakje op tafel.
Toen Koppe nogal hardhandig, met mistroostig gezicht -want hij
stond slecht- zijn pijp uitklopte in de asbak, bleef de kauwgom aan
zijn pijp vastplakken. Geërgerd poogde hij mijn uitkauwsel er af te
krijgen, wat niet goed lukte. Ik verwachtte een woede-uitbarsting,
maar die bleef uit. Ook verloor hij nog de partij. En zonder een
woord te zeggen stond hij op en vertrok.”
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Jeugdafdeling
“Wie de jeugd heeft …”. De club heeft meerdere keren een
jeugdafdeling gehad en het is niet altijd duidelijk of in de jaren dat
er geen berichten over verschijnen in de jaarverslagen en notulen er
wel of niet een jeugdgroep was op de club. Clubschaak in de
klassieke vorm, uren achter het bord op een doordeweekse avond,
is niet geschikt voor jonge deelnemers. Meestal werd de jeugd de
beginselen van de edele sport geleerd in een uurtje voorafgaand
aan de clubavond.
De waarschijnlijk eerste keer dat er een jeugdgroep was, was in
1937 toen Krol hier lid van is geworden. Zoals Krol al aangaf,
duurde dit experiment niet erg lang.
De volgende vermelding van activiteit voor de jeugd is de
benoeming van de heer E. Marseille tot jeugdleider in 1970-1972.
Vanaf 1976 staat het optreden van Jan Schoonbeek in de boeken,
vanaf 1981 geassisteerd door Jan Oldenkamp. Schoonbeek was in
de eerste jaren ook nog voorzitter van de club. Hij heeft heel veel
betekend voor het jeugdschaak in Hoogeveen.
In de jaren ’80 gaven hij en Oldenkamp schaakles aan meer dan 10
basisscholen in Hoogeveen en Zuidwolde. Zoals ergens in het
archief vermeld staat hebben in die jaren ruim 3000 kinderen het
schaken van hen geleerd.
Voor de meeste kinderen bleef het hierbij, maar een kleine groep
wist toch de weg naar de club te vinden. Midden jaren ’80 waren de
broers Theo en Jeroen Bakker en Arun Karwal sterke jeugdtalenten.
Jeroen werd in ’83 clubkampioen, Arun in 1984. Maar zoals vaak
gebeurt bij oudere jeugdleden zijn zij snel daarna vertrokken uit
Hoogeveen voor studie of werk.
Voor de jongste kinderen en de beginners is het gebruikelijk een
uurtje schaakles en competitie te organiseren voorafgaande aan de
clubavond.
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Maar voor oudere en gevorderde
jeugd is er een hele tijd van ca.
1980 tot 1993 een succesvolle
tienerclub geweest op de
vrijdagavond in een school aan
de Bilderdijkstraat, o.a. begeleid
door Schoonbeek en De Jonge.
Van de laatste lichting kennen
we nog Luuk van Kooten, clubkampioen in 1994 en daarna
met succes doorgegroeid bij
Schaakclub Groningen waar hij
nog steeds, ook al woont hij al
meer dan een jaar in Eindhoven,
deel uitmaakt van het eerste
team.
Van dezelfde lichting zijn ook
Jan Oldenkamp
Christiaan Mol, na Luuk alweer
zesmaal clubkampioen, Dick de Jong en Peter Nijmeijer.
Uit het ‘klasje’ van Oldenkamp zijn eind jaren ’90 Michiel Bosma,
Mark Snuverink en Marijn Hofstra overgebleven als sterke deelnemers aan de interne competitie.
Mark en Marijn zijn inmiddels alweer een jaar of vier bezig het
stokje over te geven aan een nieuwe generatie. Dit doen ze in de in
1999 gestarte ‘Schaakschool Hoogeveen’, waarmee de club is
begonnen nadat Oldenkamp zijn jeugdbegeleiding moest staken.
De Schaakschool kon dankzij een bijdrage van oud-burgemeester
Faber overstappen op de nieuwe lesmethode van Van Wijgerden en
Brunia. Aan het begin van dit jubileumseizoen maakten vier junioren
de overstap naar de seniorencompetitie. Mark van der Neut en Louis
Prins hebben al een jaar eerder de weg voor hen gebaand; Mark
doet inmiddels al mee in de B-groep.
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Prestaties in de Nosbo-competitie
Waar schakers bijeen komen om tegen elkaar competitie te spelen,
komt op zeker moment de behoefte zich te meten met de schakers
van het volgende dorp. Met de opkomst van het georganiseerde
schaak ook buiten de grote steden werden ook buiten de Randstad
regionale bonden opgericht. De Nosbo is net iets ouder dan
Schaakclub Hoogeveen. Opgericht 22 september 1928, bijna een
jaar voor onze officiële oprichtingsdatum.
Hoogeveen speelt vanaf het seizoen 1945-1946 mee in de Nosbocompetitie. Het eerste tiental van de club die in 1946 maar liefst 45
leden telde, maakte een razendsnelle opmars. Drie jaar op rij
kampioen van de 4e, 3e en 2e klasse. Maar daarna bleef het team
steken in de 2e klasse. Automatische promotie bestond nog niet in
die tijd, dat gebeurde pas na het winnen van een promotiedegradatiewedstrijd tussen de kampioen en de rode-lantaarndrager
van de hogere klasse. In 1948 gingen deze wedstrijden tegen Haren
1 (5½-4½ verlies) en v/d Linde (8½-1½ verlies).
Het tweede tiental volgde netjes op 1 klasse daarachter, van de 5 e
snel naar de 3e klasse en van ’54 t/m ’57 zelfs 2 e klasse. Tot 1949
deed er een derde team mee in de vijfde en vierde klasse.
Van 1958 t/m 1961 speelde het eerste in de reserve-1 e klasse en
daarna volgde weer degradatie. Het tweede moest bij gebrek aan
leden opgeheven worden.
Eind jaren zestig volgde het eerste het nu nog bekende patroon van
om en om kampioen van de 2 e klasse en 7 of 8 in de 1 e klasse. Net
de voetballers van Volendam in die jaren die zich in de ‘Heen-enWeer’ door het dorp lieten rijden bij de zoveelste promotie of
degradatie. Begin jaren zeventig degradeerde het eerste zelfs weer
naar de derde klasse.
Na een lacune in de archieven vinden we het eerste in de periode
’80-83 weer in de 1e klasse en in ’83-’84 zelfs promotieklasse.
Tussen 1988 en 1999 regelmatig stuivertje wisselen tussen 1 e en 2e
klasse, maar sinds 1999 doet het eerste telkens, maar nog niet met
succes, mee met de strijd om een plaats in de Promotieklasse.
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Het tweede team acteerde van 1980 t/m 1996 in de tweede klasse,
maar is de laatste jaren meermalen doorgedrongen in de 1 e klasse.
De club had in ‘46-’48, ’80-’83 en vanaf 1991 genoeg leden voor een
derde team. Meestal optredend in de 3 e klasse, maar sinds 1997
onafgebroken in de 2e klasse.
Vanaf 1993 kon de club op twee jaar na ook een vierde team
opgeven, spelend in de 3e klasse, en inmiddels met zestallen ipv.
acht- of zelfs tientallen. In 1999-2000 en het afgelopen jaar was de
concurrentie van andere teams uit de regio zo bedroevend, dat zelfs
Hoogeveen 4 een promotieplaats kon bereiken om daarna een jaar
met meestal niet te grote verschillen bijna alles te verliezen.
Het bekerteam ten slotte wist sinds 1990 driemaal de halve finale
van de Nosbo-bekercompetitie te bereiken.
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Het totaalbeeld over de
afgelopen tien jaar: een
stabiele tot licht groeiende
club die in vergelijking tot
andere Drentse stadsclubs
met steeds meer mensen en
betere resultaten in de
Nosbo-competitie speelt.
Maar het topteam moet het
nog steeds afleggen tegen
Emmen (3e klasse KNSB),
Assen (Promotieklasse),
Coevorden (Promotieklasse)
en Meppel (Promotieklasse
Osbo).

Hoogeveen 1 - ESG 2
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Publiciteit
De schaakclub Hoogeveen heeft zich blijkens de archieven het
grootste deel van haar geschiedenis uitstekend kunnen presenteren
naar de buitenwereld. In alle perioden van het bestaan zijn wel
vermeldingen te vinden van berichten over de activiteiten van de
club in de Hoogeveensche Courant. Waar clubs elders in den lande
jaarlijks leuren met hun stukjes langs de redacties van regionale,
plaatselijke en huis-aan-huis bladen en telkens nul op het rekest
krijgen, heeft onze club geruime tijd de luxe gekend van een vaste
plaats op de sportpagina in de krant.
In de jaren vijftig was het voorzitter Visser zelf “die zich heel wat
uurtjes heeft moeten vrijmaken om de lezers van ons plaatselijk
blad iets bij te brengen van onze mooie schaaksport. Hij zal
binnensmonds wel eens een verwensching hebben geslaakt, als de
zetter van de krant zijn paarden tot torens liet promoveren en
figuurlijk de benen brak over het a,b,c van het schaakbord.”
(jaarverslag 1950)
Het bestaan van zo’n rubriek is van onschatbare waarde voor de
club. “Niet alleen onze leden waarderen dit werk, doch ook de nietleden worden hierdoor meer schaak-minded gemaakt”
[schaak-minded, het staat er echt! In het vloeiende handschrift van
Jac. M. Quee in 1950]
Later hebben ook o.a. Pieters, De Jonge en Reinders een tijdlang
voor kopij voor de krant gezorgd. Sinds juni 1997 tekent uw
redacteur voor het wekelijkse stukje in de Hoogeveensche Courant.

Valse hoop?

Kom je op de club voor een partijtje, staat je naam in het
hatelijke rijtje onderaan met erachter “ONEVEN”.
Maar er is nog hoop: in het TV-programma Kopspijkers van vorige
week werd deze fraaie quote herhaald van Hans Kraai sr. in een
voetbalprogramma: “Frank de Boer is altijd op z’n best als hij
geen tegenstander heeft”
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Nog een jubileum
Niet alleen schaakclub Hoogeveen viert dit najaar een
schaakjubileum. Ook de Nosbo bestaat in september 2003 75 jaar.
Dit jubileum is o.a. gevierd met een gezamenlijke eerste competitieronde op 4 oktober in het Alfa-college te Hoogeveen. Met zo’n 500
schakers was de kantine geheel gevuld met eindeloze rijen tafeltjes.
Dit was een goed initiatief, maar wanneer er teamleden zijn die niet
kunnen spelen op een zaterdag, dan heb je een probleem. En
bovendien is het wat luidruchtiger dan op een clubavond. Maar
daartegenover staat dat de sociale contacten weer opgehaald
kunnen worden.
Het eerste en tweede team spelen samen in klasse 1B. Het eerste
moest proberen de smadelijke nederlaag van twee jaar geleden en
het schlemielige gelijkspel van vorig seizoen tegen Oostermoer uit
het geheugen te wissen met een fraaie overwinning.

Na een openingstoespraak kon er eindelijk geschaakt worden. Aan
bord 1 viel van Amerongen in voor Sadallah. Wanneer hij remise
kon houden, dan was ik dik tevreden. Hij kwam een kwaliteit voor
te staan maar omdat hij bang was voor een gevaarlijke tegenaanval
besloot hij maar om remise te maken. Goed gedaan!
Even later kwam Van der Sluijs melden dat hij gewonnen had. In
overleg besloten Lunenborg en Janmaat na een remiseaanbod door
te spelen. Kort daarna kwamen Van de Star en Lunenborg melden
dat ze gewonnen hadden. Dit soort berichten mag ik uiteraard
graag horen. Toen werd het een poos rustig. Jansen had het niet zo
gemakkelijk en zag een stukverlies over het hoofd en verloor.
Janmaat, Stevens en ikzelf stonden op dat moment minstens gelijk.
Janmaat en Stevens kregen tegelijkertijd een remiseaanbod. Deze
remisevoorstellen werden aangenomen, zodat de teamoverwinning
een feit was. Ikzelf had een pion meer in een toreneindspel en ik
wist deze uiteindelijk te winnen. Eindstand 5½ -2½ .
Eindelijk zijn we eens begonnen met een overwinning en hopelijk
zullen er meer volgen.
(cursief:) Christiaan Mol
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Hoogeveen
F. v.Amerongen
C. Mol
B. Janmaat
G. Jansen
K. v/d Sluijs
W. Stevens
R.L.M. v/d Star
H. Lunenborg

1681
1587
1807
1667
1779
1668
1610
1705
1626

-

Oostermoer
C. Toonen
J.E. de Graaf
A. Koenes
J. Misdom
N.T. van Huizen
M.S. van Timmeren
A. Svetachov
R.B. Bosscher

1644 5½-2½
1757
rem
1800
1-0
1575
rem
1769
0-1
1709
1-0
1556
rem
1443
1-0
1543
1-0

Het tweede kreeg een mooie opsteker: het sterke team van
Morphy’s Law kreeg last van Murphy’s Law: wat er mis zou kunnen
gaan ging ook inderdaad mis in een paar partijen. Hofstee en De
Jonge werden aan de topborden langzaam opgerold, maar Kelfkens
was niet onder de indruk van de rating van zijn tegenstander.
Hij kwam al met licht voordeel uit de opening en maakte het karwei
vakkundig af. De Jong had aan bord 8 ook weinig moeite met zijn
tegenstander en Jonker en Verwijs boekten een sterke remise.
3-3 was de tussenstand na de gezamenlijke ronde. Twee partijen
konden niet vooruitgespeeld worden omdat de definitieve
competitie-indeling pas een week tevoren beschikbaar was. Dat
werd achteraf spelen en de reis naar Haren was niet voor niets. Mijn
tegenstander was al in de opening de weg een beetje kwijt en
werkte zich met ten onrechte op aanval spelen nog verder in de
nesten. Met een fraaie combinatie eindigend in röntgenschaak werd
de winst veilig gesteld. Toen was remise in betere stand al genoeg
voor Van Til en waren we voor elven alweer thuis.
FvA
Morphy's Law
J. Lulof
G. Mellink
J. Mellink
T. de Vries
R. Goedhart
I. Maat
W. Veldhuis
J. de Lange

1731
1910
1856
1805
1432
1686
1796
1634

-

Hoogeveen 2
1595 3½-4½
L. de Jonge
1569
1-0
K. Hofstee
1641
1-0
T. Kelfkens
1615
0-1
J. van Til
1518
rem
F. van Amerongen 1587
0-1
T. Jonker
1676
rem
H. Verwijs
1589
rem
D. de Jong
1563
0-1
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Het derde kon het niet bolwerken tegen Groningen 6. Aan veel
borden een maatje te groot, al konden Danker en Bos profiteren van
fouten van de tegenstander.
Hoogeveen 3
1548 - Groningen 6
1580
3-5
T. van Seventer 1594 - J.B. Kremer
1675
0-1
A. ten Haken
1448 - R.C. Woudsma
1669
0-1
R. Danker
1568 - E. Bakker
1602
1-0
M. Hofstra
1621 - J.A. Duisterwinkel 1538
rem
R. Hofman
1494 - W. Krijnen
1493
0-1
K. Galenkamp
1432 - T. de Jong
1573
0-1
E. Horlings
1699 - P.C. Zilverberg
1510
rem
T. Bos
1527 - A. v/d Woude
1-0
Over het vierde kunnen we ook kort zijn; de oude rotten van
Oostermoer waren te sterk voor de ervaren krachten van het vierde.
Alleen Bottema sleepte een remise uit het vuur.
Aan de lage borden bleken ook de jeugdleden en hun begeleiders
het schip in te gaan, tegen op het oog net zo weinig ervaren
jeugdspelers. Alleen Ezra had al vroeg een keurig afgewikkelde
remise mogen bijschrijven.
Oostermoer 2 1517 - Hoogeveen 4
1475
7-1
D.J. Vegter
1584 - J. Bottema
1523
rem
D.W. Siebelink
1529 - J.G. van Hoorn
1509
1-0
D.J. Hummel
1448 - M. Eggersman
1575
1-0
B. Lahuis
1506 - W.A. Piepot
1459
1-0
Snijders
- W. de Berg
1310
1-0
Niemeijer
- W. v/d Neut
1-0
P. Star
- M. v/d Neut
1-0
K. Noordhoek
1459 - E. Lesimanuaja
rem
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Schaken overdag: de ‘OK-groep’
Sinds twee weken biedt verzorgingshuis Olden Kinholt (OK-) gastvrij
onderdak aan een overdag-schaakprogramma, een initiatief van
onze club. Voorlopig trekt het als deelnemers vooral oudere
clubleden (daarom ook OK: Oude Knarren/Knarrinnen!) en exclubleden die heel blij zijn dat ze weer kunnen komen schaken
zonder dat het te laat wordt, de prestatiedruk te groot of de lange
wegen naar huis te glad en donker.
Maar we verwachten dat het al gauw mensen gaat aantrekken die
helemaal niets met de club van doen hebben maar ook wel op een
vrijdagmiddag een gezellig potje willen schaken.
Er staat voorlopig genoeg materiaal, de recreatiezaal van Olden
Kinholt is een prachtige locatie om te spelen bij daglicht en het huis
zorgt ook voor koffie en thee voor een zeer schappelijke prijs.
Verdere kosten zijn er niet aan verbonden.
De afwezigheid van een programma laat u alle vrijheid om dan wel
en dan weer niet te komen, er zit geen druk achter. Er ligt wel een
intekenlijst waarop uw intentie aangegeven kan worden, een soort
afsprakenlijst.

Bent u of kent u iemand die wel tijd en zin heeft om met enige
regelmaat te komen schaken op vrijdagmiddag van 14.30 tot
ongeveer 17.30, schroom niet en kom naar de Kemperstraat 2
in Hoogeveen.
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De kampioenen
In archieven is vaak van alles te vinden over bestuursleden en
bondscompetities, maar van de belangrijkste activiteit op de club, de
interne competitie, is vaak niet meer terug te vinden dan de naam
van de kampioen. En zelfs die is niet altijd even gemakkelijk terug te
vinden. Gelukkig staat er inmiddels een hele rij namen op de
kampioensbeker gegraveerd. Dit zou een boekje zonder lijstjes
worden, maar hiervoor maak ik een uitzondering.
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

W.H. Kroes
E. Visser
De Boer
E. Visser
E. Visser
M.E. Kok
J. Hoorntje
E. Visser / J. Hoorntje
F.J. de Goede
E. Visser
H. Sorgdrager
B. van Herksen
J.P. Bommel
J.P. Bommel
J.P. Bommel
B. van Herksen
J.P. Bommel
B. van Herksen
B. van Herksen
G.J. Krol
B. van Herksen
B. van Herksen
B. van Herksen
B. van Herksen
B. van Herksen
B. van Herksen
B. van Herksen

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
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B. van Herksen
B. van Herksen
G. Jansen
B. van Herksen
J. Westerhof
J. Bakker
A. Karwal
G.J. Krol
W. Hulsebosch / G. Jansen
W. Hulsebosch
R. de Vries
A. van der Kooij
A. van der Kooij
G. Jansen
W. Hulsebosch
W. Hulsebosch
L. van Kooten
Chr. Mol
Chr. Mol
Chr. Mol
Chr. Mol
O. Sadallah
O. Sadallah
Chr. Mol
Chr. Mol
O. Sadallah
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HOOGEVEENSE METAAL-RECYCLING B.V.

Hèt inleveradres
voor al uw
oude metalen

Fokkerstraat 4 , 7903 AP Hoogeveen
Telefoon (0528) 24 18 20
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