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Het jubileumboek

De Schaakvereniging Zierikzee bestaat 100 jaar en
is daarmee de oudste sportvereniging op Schouwen-
Duiveland. Honderd jaar is voor een vereniging een
behoorlijke leeftijd en zeker iets om te vieren. 
De vereniging doet dat met een aantal activiteiten:
een receptie, een simultaan voor de jeugd, een 
samenzijn van leden met partners én met de uitga-
ve van dit jubileumboek. 

Het jubileumboek is in eerste instantie bedoeld voor
leden en oud-leden en probeert zo goed mogelijk
het reilen en zeilen van de vereniging gedurende 
de 100 jaar van haar bestaan in kaart te brengen. 
Via een tijdlijn vindt U daarom in dit boek feiten, 
meningen, interviews, foto’s, cartoons en partijen.
Helaas is geen archief tot 1945 bewaard gebleven.
De beschrijving van de eerste 30 jaar van de 
geschiedenis is daarom summier en berust voor-
namelijk op berichten in de Zierikzeesche Nieuws-
bode. Na 1945 heeft de redactie naast publicaties
in de Zierikzeesche Nieuwsbode en de Provinciale
Zeeuwse Courant ook kunnen beschikken over jaar-
verslagen, verslagen van ledenvergaderingen, en 
uiteraard over de persoonlijke herinneringen van 
leden en oud-leden.

De geschiedenis van een schaakvereniging is in eer-
ste instantie de geschiedenis van haar leden, een
geschiedenis van schakers. In die geschiedenis 
spelen de partijen die zij hebben gespeeld een 
belangrijke rol. In dit boek dus ruime aandacht voor
die schaakpartijen. Persoonlijke keuzes van de
huidige leden zijn aangevuld met partijen die de 
geschiedschrijving illustreren. Het commentaar bij
de partijen is bewust beperkt gehouden. Tenslotte
is dit een jubileumboek en geen leerboek. Naast
partijen uit de interne competitie vindt u ook extern
gespeelde partijen. Een aantal schakers van andere
verenigingen, met name uit Zeeland, zullen hun naam
in dit jubileumboek aantreffen. De redactie biedt hen
haar verontschuldigingen aan voor het feit dat 
vrijwel uitsluitend is gekozen voor partijen die zijn
gewonnen door de schakers uit Zierikzee.

Het jubileumboek is het resultaat van de collectieve
inspanning van Kees Bimmel, John van Dalsen, Bas
van de Graaf, Frans Jansen, Herman Jukkenekke,
Martin Krijger en Huib Uil. Samen vormden zij de
eeuwfeestcommissie. Ieder van hen produceerde
tekst, Frans Jansen maakte de cartoons, Bas van
de Graaf en Martin Krijger zijn verantwoordelijk voor
de keuze en de analyse van de opgenomen partijen.
De eindredactie berustte bij Kees Bimmel, Bas van
de Graaf, Martin Krijger en Huib Uil.

Wat denken ze dan? Schijn bedriegt!

Achter de vredige façade van het zaaltje van “de Veste”,
waar op winterse maandagavonden tegenstanders vrien-
delijk koffie of thee met een koekje voor elkaar halen, schuilt
een verschrikkelijk geheim. Achter een vriendelijk gezicht
wordt door de koffie- of theedrinker nagedacht over een
totaal vernietigingsplan. Het vermorzelen van de tegen-
stander via een listige zet, een geniepige combinatie of als
het even kan een dameoffer. Het zijn al 100 jaar de normale
taferelen in de hoofden daar in Zierikzee.
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Voorwoord 

Het is een hele eer om het voorwoord te mogen
schrijven voor zo’n mooi en interessant boek over
de Schaakvereniging Zierikzee. Een fijne vereniging
die nu 100 jaar oud is. Je kunt merken dat de 
leden elkaar en de vereniging een warm hart toe-
dragen. De sfeer binnen de vereniging is goed en
er ontstonden ook onderlinge vriendschappen met
zelfs kleine mini competities buiten de vereniging
om. Tijdens de clubcompetitie is er gezonde na-ijver.
De overwinning van de tegenpartij wordt in de mees-
te gevallen op een sportieve manier gewaardeerd.

In 1959 ben ik lid geworden en in 1970 werd ik 
bestuurslid. Ik denk dat ik in 1980 in de club actief
werd als competitie leider. In 1982 werd ik voorzitter
en volgde Johan van den Ende op. Die opvolging
ging als volgt. Op een bestuursvergadering bij mij
thuis mompelde voorzitter Van den Ende dat hij 
wilde stoppen en zei: “Ik had zo gedacht: Jij moet
het maar gaan doen.” Zo werd ik op de volgende
ledenvergadering voorzitter. Het viel niet mee om
zo’n voorzitter als van den Ende op te volgen. 
Hij was een alom bekende in de schaakwereld:
kampioen van Twente, diverse malen kampioen van
Zeeland en talloze keren clubkampioen. Bovendien
was hij een gerenommeerd eindspelcomponist.

Ik was een heel ander type voorzitter. Ik had goede
en kundige bestuursleden aan mijn zijde. 
We begonnen met de zomercompetitie. Omdat we
in de zomer bleven schaken in plaats van een 
zomerstop te houden, bleef de binding met de 
leden sterk. Toen onder de “Beuze” nieuwe tegels
werden gelegd, heeft Huib Uil zich er voor ingezet
om in het patroon een schaakbord te verwezenlijken.
De extra kosten werden door de gemeente betaald.
Elke donderdagavond werd er geschaakt. 

Op Koninginnedag krijgen de koninginnen een oran-
je lintje en worden er wedstrijden gespeeld. 
Het was een goed idee om te beginnen met het 
geven van schaaklessen aan de scholen op het 
eiland. Schaken is vormend voor de jeugd. Het sti-
muleert het denk- en incasseringsvermogen. Som-
mige leden gingen schaaklessen geven op diverse 
basisscholen. Ieder jaar werd er een Eilandelijk
Schaaktoernooi voor basisschoolleerlingen georga-
niseerd waarna de winnaars mee mochten doen aan
de Zeeuwse kampioenschappen. Door het school-
schaak probeerden we ook jonge leden te werven.

Het Kersttoernooi van de Zeeuwse Schaakbond
(ZSB), dat traditioneel plaatsvond in Koudekerke,
werd ook menig keer in Zierikzee gehouden. 
De eerste keren op de klipper “Bracksand”. Ieder-
een die meedeed kreeg een presentje. Om de jeugd
niet helemaal kwijt te raken organiseren we inmid-
dels al een aantal jaren een extra schaakavond op
de “Bracksand” op de winterse vrijdagavonden.
Door al deze activiteiten is het ledenaantal flink 
toegenomen. De club werd enkele keren kampioen
van Zeeland. In de Zeeuwse Schaakbond was Aat
Brakel lange tijd actief als penningmeester.

Enkele losse ideeën vanuit het bestuur, zoals een
fusie met TOG uit Bruinisse en een naamsveran-
dering van onze club in “De Dikke Toren”, werden
door mij niet serieus genomen.
Ik ben blij dat ik zelf als voorzitter gedurende 21 jaar
een bijdrage heb mogen leveren aan de toekomst
van het schaken op Schouwen-Duiveland. 
Ik wens U allen veel leesplezier met dit mooie boek.  

Johan Hoogstrate
Erelid

Zierikzee, maart 2012
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Ook in wat nu Nederland is werd
al vroeg geschaakt. Een bewer-
king in het Nederlands van het
leerboek van Philidor werd uit-
gegeven aan het einde van de
18de eeuw. Vanaf de eerste helft
van de 19de eeuw wordt in Ne-
derland in clubverband ge-
schaakt. Afgaande op de websi-
tes van de diverse verenigingen
behoren het Verenigd Amster-
dams Schaakgenootschap
(1822), Messemaker uit Gouda
(1847), Philidor in Leeuwarden
(1847) en Discendo Decimus uit
Den Haag (1852) tot de oudste
schaakverenigingen van Neder-
land. In 1873 werd, op initiatief
van leden van Discendo Decimus,
de Nederlandsche Schaakbond
opgericht. Het is duidelijk: een
leeftijd van 100 jaar is voor een
schaakvereniging respectabel,
maar niet uitzonderlijk. Ook in
Zeeland zijn de schaakvereni-
gingen in Middelburg en Terneu-
zen een paar jaar ouder dan de
Schaakvereniging Zierikzee.

In Zierikzee is het schaken al te
traceren in 1527. Uit de rechts-
bronnen van de stad blijkt dat er
om geld werd geschaakt. Wie
met schaken, kaatsen of bal-
slaan geld verloor, was dat kwijt

en de winnaar was niet verplicht
het bedrag terug te betalen. 
Uiteraard werd er in Zierikzee
ook in de 19de eeuw geschaakt.
Dat blijkt uit diverse artikelen in
de Zierikzeesche Courant en de
Zierikzeesche Nieuwsbode. 
Een greep hieruit:

-1833 M.C.Elion uit Amsterdam
verkoopt op de kermis in Zierik-
zee schaak/damborden met
palmhouten schijven en schaak-
stukken.

-1851 Er verschenen grote 
artikelen over het schaakspel,
anekdotes en geschiedenis.

-1867 In dit jaar plaatste de re-
dactie een schaakdiagram, waar-
bij de zwarte stukken onderste
boven stonden.

-1878 Aan een sterfhuis op 
de Oude Haven wordt o.a. te 
koop aangeboden een schaak-
damspel.

-1880 Schaakstrijd tussen twee
groepen uit de leden der Zierik-
zeesche Schaakvereniging.

-1883 “In deze winter werd door
de Zierikzeesche schaakvereni-

ging een huishoudelijke wed-
strijd gehouden. Elf leden namen
deel. Winnaar J.L. Dulfer en 
J.J. Schroot Bettink. Bestuur van
de vereniging: Bastmeijer, Korsten
en Keidel”.

-1887 “Tal van jaren bestaat
hier de Zierikzeesche Schaak-
vereniging. Herhaaldelijk is zij
reeds tegen andere gezelschap-
pen in het krijt getreden. 
Sedert enkele maanden houdt zij
een correspondentie-partij vol
tegen het Verenigd Amsterdams
Schaakgenootschap. Voorzitter
van de vereniging is Dhr. Bast-
meijer, er wordt bij ons geschaakt
in eene kamer van de heer 
Vermunt. Entré kosten fl.1,- en 
fl. 1,- jaarcontributie”.

Er werd dus in Zierikzee voor
1912 niet alleen geschaakt, maar
er is gedurende een flink aantal
jaren een schaakvereniging ge-
weest. Voor zover te achterhalen
valt is de Zierikzeesche Schaak-
vereniging opgericht in 1875 of
kort daarvoor; wanneer die ver-
eniging het loodje heeft gelegd,
is niet bekend. 

Duidelijk is alleen dat er begin
1912 geen schaakvereniging
meer was in Zierikzee. 
De huidige Schaakvereniging Zie-
rikzee is dus niet de directe op-
volger van de Zierikzeesche
Schaakvereniging.

Voor 1912

De oprichting van Schaakvereniging Zierikzee1912

De meeste schaakgeschiedschrijvers gaan ervan uit dat schaken is
uitgevonden en ontwikkeld in de 6de eeuw in noordwest India. 
Via Perzië en Arabië is het schaken naar Europa gekomen en daar in
de 15de eeuw geëvalueerd tot ons huidige moderne schaken. 

De vereniging is opgericht door
een initiatief vanuit de sociëteit
“Ons Genoegen”. Er werd een
advertentie geplaatst in de Zie-
rikzeesche Nieuwsbode waarin
werd aangekondigd dat bij 
voldoende belangstelling een 
simultaanseance zou worden 
georganiseerd waarbij W. Munt-
jewerff als simultaangever zou 
optreden. Bijzonder aan dit 

initiatief was dat via de adver-
tentie blijkbaar bewust werd ge-
zocht naar schakers -schakende
vrouwen bleven nog even buiten
beeld- van buiten de kring van de
Sociëteit. Dit was niet gebruike-
lijk in een tijd waarin schaken een

elitair gebeuren was en schaak-
verenigingen in het algemeen
een strenge ballotage hanteer-
den. In de jubileumboeken van de
KNSB (Nederland schaakt!) en
van de Middelburgse schaak-
vereniging (100 jaar schaak in
Middelburg) staan hiervan tref-
fende voorbeelden.
De simultaan was een succes en
korte tijd daarna werd de Schaak-
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Onder:
Bericht
Zierikzeesche
Nieuwsbode
25-03-1912

Linksonder:
Ingezonden 
mededeling
Schaakblad 
1-4-1912

Links:
Advertentie
Zierikzeesche 
Nieuwsbode 
14-02-1912

5-jarig bestaan1917

vereniging Zierikzee opgericht. 
De oprichting kreeg publiciteit in
zowel de Zierikzeesche Nieuws-
bode als in het Schaakblad, dat
maandelijks verscheen. Het
Schaakblad, waarvan de jaar-
gang 1912 in bezit is van Johan
Hoogstrate, is curieus en stond
los van de Nederlandse Schaak-
bond en het door haar uitgege-
ven tijdschrift. Dhr. Muntjewerff,
de simultaangever, was de uit-
gever van het Schaakblad. Hij
voerde ook de redactie en schreef
het grootste deel van de inhoud.
Volgens eigen zeggen was het
Schaakblad de beste publicatie
in de wereld op schaakgebied.

Bericht
Zierikzeesche Nieuwsbode 
09-03-1917



Eerste matador1920

Via de Zierikzeesche Nieuwsbo-
de weten we dat in de eerste 20
jaar van de vereniging J. Bon-
gertman één van de sterkste, zo
niet de sterkste speler was. Hij
won minstens viermaal de inter-
ne competitie, voor het eerst
waarschijnlijk in 1920. Hij was dus
de eerste clubkampioen. In het
dagelijks leven was hij leraar
gymnastiek aan de Rijks Hogere
Burgerschool in Zierikzee. De re-
dactie heeft één partij van hem
gevonden uit 1922 waarin hij re-
mise maakt tegen simultaan-

Oudst bekende partijen1922

Op 29 augustus 1922 werd door
de vereniging een simultaan ge-
organiseerd tegen W. de Graaf,
een speler uit de top van Schaak-
vereniging Middelburg, die in
Zeeland wel vaker als simul-
taanspeler optrad. Via een ad-

vertentie werden leden en niet-
leden, heren én dames, hiervoor
uitgenodigd. Er waren 15 deel-
nemers, waarvan waarschijnlijk

12 leden van Schaakvereniging
Zierikzee. Het resultaat van dhr.
De Graaf (8 gewonnen; 4 remise;
en 3 verloren) laat zien dat de te-
genstand alleszins redelijk was.
Van de leden van de vereniging
won J.W. Wiebols en speelden 
Dr. Vleugels Schutter, G. Vleugels
Schutter en J. Bongertman re-
mise. Van vier partijen is via de
Zierikzeesche Nieuwsbode de
notatie, helaas niet geheel fout-
loos, bekend. De partij van 
J. Bongertman, de eerste mata-
dor, is geplaatst op pagina 8.

gever W. de Graaf. Viermaal club-
kampioen is overigens absoluut
geen record: J.J. van den Ende
(20 keer), Hans Aangeenbrug (10
keer) en Martin Krijger (8 keer)
presteren in dit opzicht beter.
Ook van hen zijn in dit jubileum-
boek partijen opgenomen. 
De complete lijst van clubkam-
pioenen vindt u achterin dit boek.

Joh. Bongertman in de Lange Nobel-
straat te Zierikzee tussen 1930 en
1940. (Collectie Gemeentearchief
Schouwen-Duiveland, Zierikzee)

Advertentie 
Zierikzeesche 
Nieuwsbode 
25-08-1922
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5-jarig bestaan
Viering van het 5-jarig bestaan.
Staand v.l.n.r.: A. Plaating, een
militair, Sj.de Vries (onder), 
onbekend (boven), Dulfer, 
Joh. Bongertman, Joh. van 
Ballegooijen, Misset, onbekend, 
J. Ideler en ds. De Jong. 
Zittend v.l.n.r.: dr. Spruit, 
dr. A. van der Hoeven, 
J.A. Biermasz, sergeant Herfst,
Meijer, onbekend, S. Klimmer-
boom en J.H. Heimbach.
(Collectie Gemeentearchief 
Schouwen-Duiveland, Zierik-
zee) 



W. de Graaf - J. Bongertman Zierikzee Simultaan, 29.08.1922

Opvallend is het geringe aantal
deelnemers aan de competitie en
de grote inbreng van de familie

1.e4 e5 2.f4 Pc6 3.Pf3 d5 4.d3 Lg4 5.Le2 Lxf3 6.Lxf3 d4 7.0–0 Ld6
8.fxe5 Lxe5 9.c3 Pge7 10.Db3 Pa5 11.Db5+ Pec6 12.b4 dxc3 Spec-
taculair, maar 12...a6 is hier beter. 13.bxa5 c2 14.Dxb7 0–0 (diagram).
Dit leidt tot een stelling met kansen voor beide partijen. Met 14...Ld4+
15.Kh1 Pe5 is zwart in het voordeel. 15.Dxc6 Dxd3 16.Pd2 Lxa1
17.Pb3 Lc3 18.La3 De3+ 19.Kh1 Dd3 20.Tg1 Tfe8 21.Pc1 Dd2
22.Pb3 De3 Nu komt zwart in het nadeel, beter is 22...Dd3 23.Lc5
Df4 24.Tc1 Le5 25.Lg1 g5 26.Dh6 Hiermee geeft wit groot voordeel
weg, goed was hier 26.Txc2 26...g4 27.Dxf4 Lxf4 28.Txc2 gxf3 29.gxf3
Teb8 Beter is 29...Te5. 
Hoewel zwart nog wel de beste kansen heeft, is hier remise over-
eengekomen. ½–½

W. Wiebols kampioen1924

Uit de Zierikzeesche Nieuwsbo-
de van 9 mei 1924 komt het vol-
gende bericht:

Zierikzeesche
Nieuwsbode 
Links: 
9-05-1924
Onder:
16-05-1924
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Wiebols. De clubkampioen speel-
de simultaan tegen de andere le-
den van de club. Dit gebeurt nog
steeds, het is in de vereniging een
vaste traditie geworden. De heer
Wiebols bracht het er overigens
niet slecht vanaf.

P. Wiebols kampioen1927

In 1927 werd met Paul Wiebols
weer, eerder gebeurde dat in
1924, een lid van de Wiebols fa-
milie clubkampioen. Ook hij
speelde daarna simultaan, zoals
blijkt uit het volgende bericht op
31-01-1927 in de Zierikzeesche
Nieuwsbode:
“ De Simultaanavond op Woens-
dag 10 dezer in “Ons Genoegen”
was zeer geanimeerd. Behalve de
leden waren 7 vreemdelingen
het strijdperk binnen getreden om
hun krachten te meten met den
meesterschaker der Zierikz.
Schaakclub, n.l. den heer Paul
Wiebols. Het was een mooi re-

sultaat, dat hij met zijn eerste si-
multaanpartij bereikte; hij won er
8, maakte remise met den heer
J.G. La Seur en verloor er slechts
2. t.w. aan de heeren dr. Pilaar
(Renesse) en J.H. Heimbach”.

In 1934 vermeldt de Zierikzee-
sche Nieuwsbode een tweede
kampioenschap van Paul Wie-
bols. Hij is dus minstens twee-
maal clubkampioen geweest. De
kracht van Paul Wiebols op het

schaakbord blijkt ook uit een
overwinning in begin 1942 (Zie-
rikzeesche Nieuwsbode 10-01-
1942) op het grote talent Johan
Barendregt. Twee broers van
Paul studeerden en verlieten Zie-
rikzee, hijzelf zette de zaak van
zijn vader in manufacturen en da-
mesconfectie aan het Haven-
park voort. Zijn zakelijke activi-
teiten lieten hem vele jaren
onvoldoende tijd voor het scha-
ken. Nadat hij “met pensioen”
was gegaan keerde hij terug bij de
vereniging. In 1983 kreeg hij voor
zijn verdiensten op schaakge-
bied de Bouwensprijs.
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(Collectie
Gemeente-
archief
Schouwen-
Duiveland,
Zierikzee)

Boven: Schaakrubriek 
Zierikzeesche Nieuwsbode

15-jarig bestaan1927

J.J. Westendorp Boerma1927

Het 15-jarig bestaan werd gevierd
met een feestelijke clubavond
voor leden en genodigden.
Hoofdklassespeler Addiks uit
Amsterdam speelde een partij

van kennis zijn aandacht. Hij ver-
zorgde een aantal jaren een
schaakrubriek in de Zierikzeesche 
Nieuwsbode en stimuleerde ook
het schaken op zijn HBS. Zijn
meest getalenteerde leerling was
Johan Barendregt. Wanneer er een
nieuwe lichting leerlingen aantrad,
gaf hij deze eersteklassers de mo-
gelijkheid om schaken te leren op 
vrijdagmiddag na schooltijd. 
Zo kregen onder meer Huib Uil en

Martin Krijger schaakles van de 
rector. Westendorp Boerma was
ook een aantal jaren voorzitter tot
hij in 1947 het stokje overdroeg aan 
J.J. van den Ende. Van Westendorp
Boerma zijn een aantal notatie-
boekjes bewaard gebleven in het
Gemeentearchief van Schouwen-
Duiveland. In dit boek zijn een
paar partijen hieruit opgenomen. 

Op pagina 10 een partij uit 1969 
tegen zijn grote rivaal binnen de 
vereniging op schaakgebied, J.J.
van den Ende. Meestal trok Van
den Ende aan het langste eind, hij
was de sterkere schaker. Maar in
deze partij delft hij het onderspit.
Bedenk dat beiden tijdens deze
partij al dik in de 60 waren. Het is
overigens goed mogelijk dat dit hun
laatste onderlinge partij was, Wes-
tendorp Boerma overleed in 1970.

blind tegen Johan Bongertman.
De laatste mocht met bord bo-
vendien de andere leden con-
sulteren. Tegen het gezamenlijke
geweld was de blindspeler niet op-

gewassen, hij verloor in 29 zetten.
Desondanks was men onder de
indruk van zijn prestatie.

Jacobus Johannes Westendorp
Boerma werd als zoon van een
dominee geboren in Blija (Fries-
land). Hij studeerde in Amsterdam
en promoveerde daar in 1927. 
In dat jaar kwam hij naar Zierik-
zee als leraar geschiedenis aan
de Rijks HBS. In 1938 werd hij di-
recteur en nadat de HBS was uit-
gegroeid tot lyceum was hij de
eerste rector. Hij speelde op
Schouwen-Duiveland jarenlang
een belangrijke rol op cultureel 
gebied en werd ereburger van 
Zierikzee. Wanneer Westendorp
Boerma lid van de schaakvereni-
ging is geworden is niet bekend,
maar het zal kort na zijn komst
naar Zierikzee zijn geweest. Hij
behoorde als schaker lange tijd tot
de top van de vereniging en werd
driemaal clubkampioen. Ook bij
het schaken had overbrengen

dr. J.J. Westendorp Boerma, ca. 1960
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1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4
Lc5 5.0–0 Pf6 6.Pxe5 Pxe5 7.d4
In 1997 zouden Anand en Topa-
lov dit ook spelen, die partij ein-
digde in remise. 

Zeeuwse Schaakbond 
opgericht

1933

Op initiatief van de Middelburg-
se Schaakvereniging werd in
1933 de Zeeuwse Schaakbond
(ZSB) opgericht. Bij het organi-
seren van de competities en 
het persoonlijk kampioenschap 
in Zeeland is het een vrijwel 

Eigenlijk tempoverlies. Met 11...b5
was de loper sneller in het spel
gekomen. 12.Dxg7 Dh4+ 13.Kf3
Dh5+ 14.Kg3 
Opmerkelijk, maar de koning staat
hier prima. 14...Dg6+ 15.Dxg6
hxg6 Nu de dames van het bord
zijn, is er voor wit geen vuiltje meer
aan de lucht. 16.Lg5 b5 17.Lb3
Lb7 18.Pc3 c5 19.Ld5 Lc6 20.Tf1
Lxd5 21.Pxd5 Tc8 22.Tf6 Tc6
23.Td6 Txd6 24.exd6 f5 25.Pc7+
Kf7 26.Pxa6 Ta8 27.Pxc5 Txa2
28.Pd3 Ke6 29.Le7 1–0

Nu maakt zwart echter een fout.
7...La7? 7...b5 of 7...Pxe4 zijn
beter. 8.dxe5 Pxe4 9.Dg4 Wit
gaat resoluut op zijn doel af en
voert de partij gedecideerd naar
winst. 9...Pxf2 10.Txf2 Lxf2+
11.Kxf2 Qua materiaal, een toren
en een pion tegen twee stukken,
staat zwart niet slechter, maar zijn
stelling is onhoudbaar. 11...De7!?

J.J.Westendorp Boerma - 
J.J. van den Ende
Zierikzee Intern, 08.10.1969

onmisbare organisatie. Zierikzee
is door deelname aan deze acti-
viteiten, het gedurende een aan-
tal jaren organiseren van het
ZSB-kersttoernooi, en door een
aandeel te leveren aan het be-
stuur actief betrokken bij de ZSB.

J.J. van den Ende wordt lid1934

Johan Jacob van den Ende werd
in 1934 benoemd tot notaris in
Zierikzee en werd in dat jaar lid
van de plaatselijke schaakver-
eniging en bleef dat tot zijn over-
lijden in 2002. 
Hij werd in 1902 geboren in Nis-
se maar verhuisde al op jonge
leeftijd naar Middelburg. Als 10-
jarige leerde hij schaken van zijn
vader, werd in 1921 lid van de
Middelburgse Schaakvereniging
en behoorde daar snel tot de top.
In 1926 verhuisde hij als kandi-
daat-notaris naar Enschede en
werd vanzelfsprekend ook daar lid
van de plaatselijke schaakver-
eniging. Hij werd kampioen van
Twente in 1928. In 1932 ging hij
terug naar Zeeland. 

Hij werkte in Axel en schaakte 
in Middelburg tot hij in 1934 zijn
definitieve plek in Zierikzee vond.

Van den Ende had dus al een be-
hoorlijk schaakleven achter de
rug toen hij lid werd bij Schaak-
vereniging Zierikzee. Hij was ruim
60 jaar een prominent man in de
vereniging. Niet alleen was hij een
sterk schaker, hij was vele malen
clubkampioen en verschillende
malen kampioen van Zeeland.
Ook maakte hij internationaal
naam als componist van eind-
spelstudies en was een aantal ja-
ren redacteur van de “Rubriek
Eindspelstudies” in het “Tijd-
schrift van den Nederlandschen
Schaakbond”.

Uit de rubriek Eindspelstudies, Tijdschrift (K)NSB, april 1934 
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A. Dunkelblum – 
J. J. van den Ende
Vlaanderen-Zeeland, 1936

Een klassiek damegambiet aan
bord 1 van de massakamp tus-
sen Vlaanderen en Zeeland, waar-
in beide spelers geen echte fou-
ten maken. Internationaal meester
Arthur Dunkelblum was lange
tijd achter O'Kelly de tweede
speler van België. 1.d4 d5 2.c4 e6
3.Pc3 Pf6 4.Lg5 Pbd7 5.e3 c6
6.a3 Le7 7.Dc2 0–0 8.Td1 dxc4
9.Lxc4 Da5 10.Pf3 Pb6 11.La2
Pbd5 12.Tc1 Pxc3 13.Dxc3
Dxc3+ 14.Txc3 Te8 15.Tc2 h6
16.Lh4 Ld7 17.Pe5 Tad8 18.0–0
Pd5 19.Lxe7 Txe7 20.b4 Le8
21.Pd3 f6 22.Lxd5 exd5 23.Tc3
Lg6 24.Tfc1 Lxd3 25.Txd3 f5
26.f3 Tde8 27.Kf2 g5 28.g3 a6
29.f4 gxf4 30.gxf4 Tg7 31.a4
Kh8 32.Tg1 Txg1 33.Kxg1 Kg7
34.Kf2 Kf6 35.b5 axb5

Hij diende de club vele jaren als
voorzitter. In dit jubileumboek
wordt op al deze zaken terugge-
komen. Als voorproefje hier de
partij die hij in 1936 als lid van het
Zeeuws team in de ontmoeting
tegen Vlaanderen op Hemel-
vaartsdag in Antwerpen speelde
tegen internationaal meester 
Arthur Dunkelblum.

Volgens het computerprogramma
Rybka was hier 35…cxb5 sterker
geweest 36.axb5 ½–½

Euwe wereldkampioen1935
Euwe versloeg in 1935 in een
groots gevecht de toenmalige
wereldkampioen Aljechin. Heel
Nederland stond op zijn kop en
het was een enorme impuls voor
het schaken in Nederland, dat ze-
ker ook hierdoor zijn elitaire ka-
rakter grotendeels verloor. Veel
van de huidige schaakverenigin-
gen werden opgericht in 1935 en
vierden in 2010 hun 75-jarig be-
staan. Schaakvereniging Zierik-
zee bestond in 1935 al 23 jaar
maar de belangstelling voor het
schaken groeide ook op Schou-
wen-Duiveland door het succes
van Euwe. Dit blijkt onder meer uit
de veel ruimere aandacht die het
schaken vanaf 1935 kreeg in de
Zierikzeesche Nieuwsbode. Re-
sultaten van de interne competi-
tie werden opgenomen en J.J van
den Ende en later J.J. Westen-
dorp Boerma verzorgden een
aantal jaren een schaakrubriek. 
Voldoende reden om in dit jubi-
leumboek aandacht aan het suc-
ces van Euwe te schenken. Dit
succes kwam niet uit de lucht-
vallen, zoals blijkt uit het volgen-
de berichtje in het “Schaakblad”
van 1 januari 1912 (een paar
maanden later werd onze ver-
eniging opgericht):
“Mede is het merkwaardig, dat bij
deze gelegenheid een knaap van
slechts 10 jaar, nl. M.Euwe te Am-
sterdam, aan den wedstrijd deel-
nam, en alle partijen won. Zelfs
was hij in de 1e ronde de eerste,
die zijn winstpunt bij den leider
kwam melden, en in de 2e en 3e
ronde was hij een der eersten, die
de partij had afgespeeld. Daarna
speelde hij in zijn vrije oogen-
blikken nog enige partijen, zelfs
met 1e en 2e klasse-spelers, die
hij bijna alle won. Een Capa-
blanca in den dop!”

Uit de match tussen Euwe en 
Aljechin de partij, de 26ste die 
bekend staat als De Parel Van
Zandvoort:

Max Euwe - Alexander Aljechin
Match Wereldkampioenschap,
03.12.1935

1.d4 e6 2.c4 f5 3.g3 Lb4+ 4.Ld2
Le7 5.Lg2 Pf6 6.Pc3 0–0 7.Pf3
Pe4 8.0–0 b6 9.Dc2 Lb7 10.Pe5
Pxc3 11.Lxc3 Lxg2 12.Kxg2
Dc8 13.d5 d6 14.Pd3 e5 15.Kh1
c6 16.Db3 Kh8 17.f4 e4 18.Pb4
c5 19.Pc2 Pd7 20.Pe3 Lf6
21.Pxf5 Lxc3 22.Pxd6 Db8
23.Pxe4 Lf6 24.Pd2 g5 25.e4
gxf4 26.gxf4 Ld4 27.e5 De8
28.e6 Tg8 29.Pf3 Dg6 30.Tg1
Lxg1 31.Txg1 Df6 32.Pg5

32...Tg7 33.exd7 Txd7 34.De3
Te7 35.Pe6 Tf8 36.De5 Dxe5
37.fxe5 Tf5 38.Te1 h6 39.Pd8 Tf2
40.e6 Td2 41.Pc6 Te8 42.e7 b5
43.Pd8 Kg7 44.Pb7 Kf6 45.Te6+
Kg5 46.Pd6 Txe7 47.Pe4+ 1–0

Het beslissende moment in deze
partij (zie bovenstaand diagram)
werd gezien als het keerpunt in 
de match en is in 2001, twintig
jaar na het overlijden van Euwe,
afgebeeld op een postzegel.



12

Hans Kmoch speelt simultaan1936
Met grote regelmaat werden (en
worden) door Schaakvereniging
Zierikzee simultaanseances ge-
organiseerd. In de beginjaren
met name om aandacht voor het
schaken en de vereniging te trek-
ken. Aanvankelijk nodigde men
sterke hoofdklassespelers uit om
simultaan te geven. In januari

25 jaar

Uit de Zierikzeesche Nieuwsbode van 12-05-1937:

De Schaakclub Zierikzee 1912-1937

1937

“20 Maart j.l. bestond bovenge-
noemde schaakclub 25 jaar. Niet
dat er voor dien tijd nooit ge-
schaakt zou zijn in Zierikzee.
Kort geleden berichtte de
Nieuwsbode nog hoe 53 jaar ge-
leden eenige schakers een cor-
respondentiepartij speelden te-
gen het V.A.S. ter Amsterdam.
Zeker hebben de eilanders al in
de Middeleeuwen den tijd gekort
met dit edele spel. Maar pas in
1912 besloten een tiental heeren
zich te organiseren. Een der stu-
wende krachten was wijlen dr.
van der Hoeven, die dan ook tot
eerelid verheven is. Een der an-
dere oprichters, die bijna al dien
tijd bestuurslid is geweest, de
heer Joh. van Ballegooijen, is
nog steeds één der trouwste be-
zoekers. Naar buiten liet de club

1936 kwam echter Hans Kmoch
naar Zierikzee. Kmoch, een per-
soonlijke vriend van Euwe - hij
schreef in 1937 een biografie
over Euwe - was een sterke
schaker. Hij speelde een aantal
malen in het Oostenrijkse Olym-
pische team en is in 1950 tot in-
ternationaal meester benoemd.

Men heeft het geweten in Zierik-
zee; Hans Kmoch scoorde 34
punten uit 35 partijen en verloor
alleen van J.M. de Nooijer uit Re-
nesse. Alle leden van de vereni-
ging verloren, hoewel J.J. Wes-
tendorp Boerma, P. Wiebols en
J.J. van den Ende het lang vol-
hielden.

nooit veel van zich hooren. On-
derlinge gezelligheid was het
hoofddoel. Om dit te bevorderen
werd in 1918 zelfs 18 Goudsche
pijpen en 2 pond tabak aange-
schaft! De annalen vermelden en-
kele simultaan-seances, o.a. in
1913 van den heer Hilkes uit Den
Haag, die slechts 7 partijen kon
winnen, en 8 verloor, bij 2 remises.
De heer Piccardi deed het beter,
door in 1918 alle partijen te win-
nen. Bij alle liefhebbers ligt nog
versch in het geheugen de groo-
te seance van den Oostenrijk-
schen meester Kmoch (Jan.1936),
die 34 partijen won en slechts één
verloor. Elk jaar worden zeer ge-
animeerde wedstrijden om het
clubkampioenschap gespeeld,
waarbij de inzet is een wisselbe-
ker, uitgeloofd door den heer

Blom-Sens, ook een der oprich-
ters, die kort geleden wegens ver-
trek moest bedanken. Het aantal
leden bedraagt momenteel 16.
Het jubileum zal heden Woens-
dag 12 Mei toepasselijk gevierd
worden door een simultaan-
seance van onzen kampioen 
J.J. van den Ende, in hotel van
Oppen, ’s-avonds te kwart over
acht. Aan deze seance kunnen
ook niet-leden deelnemen, mits
zij een bord met stukken mee-
brengen. Kosten zijn er niet aan
verbonden.”

Aan de seance werd deelge-
nomen door 17 spelers, wat be-
tekent dat er minstens twee niet-
leden bij waren. De uitslag voor
Van den Ende was elf gewonnen,
twee remise en vier verloren. 
Van Tooren en E. Wiebols maak-
ten remise en J. Barendregt, J.J.
Westendorp Boerma, ir. Coumou
en H.P. Seijn wonnen.  

Johan Barendregt1939

Johan Barendregt, geboren in
1924 te Nieuwerkerk op Schou-
wen-Duiveland, speelde in zijn
middelbare schooltijd, ongetwij-
feld gestimuleerd door de direc-
teur van zijn HBS Westendorp
Boerma, een paar jaar bij Schaak-
vereniging Zierikzee. Hij was vrij-
wel zeker de sterkste Zeeuwse
schaker ooit en speelde als vol-
strekte amateur in de periode

1950-1970 mee in belangrijke
toernooien en ontmoette daar
ook de toenmalige wereldtop.
In 1962 werd Johan Barendregt
benoemd tot internationaal mees-
ter. In datzelfde jaar werd hij ook
aangesteld als hoogleraar in de

klinische psychologie aan de
Universiteit van Amsterdam.  
Johan Barendregt overleed in
1982 in Amsterdam. 

Ter illustratie van zijn capaciteiten
op het schaakbord een tweetal
partijen. De tegenstanders zijn
formidabel: Bent Larsen en 
Michael Botwinnik. Tussen 1964
en 1972 behoorde de Deense
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grootmeester Bent Larsen tot de
top tien van de wereld. Hij won
tweemaal het Hoogovens toer-
nooi (1960 en 1961) en behaalde
in 1970 aan bord 1 van “De rest
van de Wereld” in de wedstrijd te-
gen de Sowjet Unie 2,5 uit 4!  
Michael Botwinnik was met enkele
onderbrekingen (Smyslov en Tal)
wereldkampioen van 1948 tot
1963. Kenners schatten hem in als
vierde beste speler aller tijden.

Bent Larsen - 
Johan Barendregt
Hoogovens Toernooi, 24.01.1959

1.d4 d6 2.e4 Pf6 3.Pc3 e5 4.Pf3
Pbd7 5.Lc4 Le7 6.dxe5 Pxe5
7.Le2 Pg6 8.h3 0–0 9.Le3 c6
10.g4 Da5 11.Kf1 ondanks de
verzwakte koningsstelling lijkt
11.0–0 hier toch beter 11...d5
12.exd5 Td8 

Hiermee komt zwart in het voor-
deel. 13.Lc4 b5 14.Pd4 Lb7 Dit
geeft het voordeel weg. Zwart kan
de kleine kwaliteit winnen na
14...bxc4 15.Pxc6 Dc7 16.Pxd8
Dxd8 15.dxc6 Lxc6 16.Pxc6
Txd1+ 17.Txd1 Dc7 18.Lxb5
Db7

Na de grote afwikkeling in de
voorgaande zetten is de partij ma-
terieel in evenwicht met toren, lo-
per en 2 pionnen tegen dame. Wit
speelt nu echter 19.Ke2 in plaats
van 19.Kg1 en komt direct in gro-
te moeilijkheden 19.Ke2 Pe4
20.Td5 direct 30.Pxe7 was hier
geboden 20...Pxc3+ 21.bxc3
Tc8 22.Pxe7+ Pxe7 23.Te5 Pg6 

Wit verliest hier een toren en
geeft op 0–1

Johan Barendregt - 
Michael Botwinnik
IBM Amsterdam, 1966

1.e4 c6 2.Pe2 d5 3.e5 c5 4.d4
Pc6 5.c3 Lg4 6.f3 Ld7 7.e6 Lxe6
8.dxc5 Pf6 9.b4 g6 10.Lf4 Lg7
11.Pd4 0–0 12.Pxc6 bxc6 13.Le5
Lh6 14.Ld3 Pd7 15.Ld4 

Zwart is goed uit de opening
gekomen en had nu met 15...a5
sterke druk kunnen gaan uitoe-
fenen op de witte damevleugel,
de gekozen voortzetting is dui-

delijk minder 15...f6 16.0–0 Lf7
17.a4 e5 18.Lf2 f5 19.La6 Dc7
20.Pd2 Tab8 21.Tb1 Tfd8 22.Dc2
Lf8 23.f4 exf4 24.Lh4 h6 het
computerprogramma Rybka
geeft de voorkeur aan 24...Te8,
wit krijgt nu de kwaliteit tegen een
pion en heeft een klein voordeel
25.Lxd8 Txd8 26.Pb3 Pf6
27.Dc1 g5 28.Pd4 Pg4 29.Ld3
Lg7 30.Lxf5 

Wit moet hierna de kwaliteit te-
ruggeven met als resultaat vrijwel
gelijk spel, met 30.Pxf5 had wit
zijn voordeel kunnen vasthouden
30...Pe3 31.Lc2 Pxf1 32.Dxf1
Te8 33.Te1 Txe1 34.Dxe1 Waar-
schijnlijk was Botwinnik hier in
tijdnood want hij kiest een aan-
tal malen niet de sterkste voort-
zetting een komt in een verloren
stelling terecht 34...a5 35.Pf5
Lf8 36.De2 Kh8 37.Dd2 Kg8
38.Dd4 Dd8 39.De5 d4 40.Dxd4
De8 41.De4 

Zwart geeft op, de stelling na da-
meruil is volstrekt verloren 1–0
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Van den Ende kampioen van de ZSB1941
Door in een match over zes par-
tijen K. Maartense uit Middelburg
met 4-2 te verslaan werd Van den
Ende in 1941 kampioen van Zee-
land. Uiteindelijk zou Van den
Ende zesmaal het kampioen-
schap van de ZSB winnen! 
Van de ZSB kreeg hij bij het 
behalen van het kampioenschap
in 1941 een boek van Alexander 
Aljechin aangeboden.

Titelpagina en 
pagina met inscriptie

Stilstand1942-1944

In de laatste jaren van de bezet-
ting tijdens de tweede wereld-
oorlog kwam het schaakleven
vrijwel tot stilstand. 

De Zierikzeesche Nieuwsbode
meldt geen activiteiten buiten
het volgende bericht:

Van den Ende wordt voorzitter1945

Op de jaarvergadering van de ver-
eniging op 24 oktober 1945 werd
Van den Ende tot voorzitter ge-
kozen. Hij volgde Westendorp
Boerma op die op dat moment
het enige overgebleven be-
stuurslid was. Met de benoe-
ming van Van den Ende breekt
een periode aan waarin de ver-
eniging een metamorfose on-
derging van een gezelligheids-
vereniging tot een vereniging die
actief gaat deelnemen aan het
schaakleven in Zeeland. Een ver-
eniging die ook actief het schaken
onder de jeugd gaat promoten.
Uiteindelijk zou Van den Ende 37
jaar voorzitter zijn.

11 Juli 1942 De volgende gijzelaars worden door Duitsers in bur-
ger gearresteerd en weggevoerd naar Haren (via het "Oranjehotel"
te Scheveningen): J.J. van den Ende, notaris; J.E. van den Broek;
F.L. Timmerman; Jhr. P.H. Verspyck, arts; en C. van der Vliet, allen
wonende in Zierikzee.

Onderstaande partij speelde Van
den Ende voor Vlissingen A, wat
een verzameling was van de be-
ste Zeeuwse spelers. 1.b4 e5
2.Lb2 f6 3.b5 d5 4.e3 Le6 5.Pf3
Ld6 6.d4 e4 7.Pfd2 Pe7 8.c4 c6
9.Pc3 f5 10.g3 0–0 11.Db3 Pd7
12.a4 Lf7 13.c5 Lc7 14.Le2 La5
15.La3 Te8 16.Lb4 Lxb4 17.Dxb4
b6 18.Pb3 bxc5 19.dxc5 Pe5
20.b6? wit stond goed, maar
overspeelt nu zijn hand. De kor-
te rokade was veiliger geweest.
20...Lh5 21.a5? Ook deze zet is
te overmoedig. Wit had alsnog

moeten rokeren. 21...Lxe2
22.Kxe2 Pd3 Wit is de controle
over de witte velden kwijt, en kan
niet anders dan toezien hoe zwart
de regie overneemt. 23.Dd4 f4
24.g4 Dc8! 

Gelukkig overleefde Van den
Ende de gijzeling en konden hij en

Schaakvereniging Zierikzee in
1945 de draad weer oppakken.

J. J. Lindner – J. J. van den Ende
KNSB, DD - Vlissingen A, 10.05.1970
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Zwart pakt witte velden! En wit
mag kiezen hoe hij ten onder
gaat: via de damevleugel, of via
de koningsvleugel! 25.Thg1 Da6
26.Kd2 Tf8 27.Pd1 Pg6 28.Kc3
Pge5 

De twee zwarte nachtmerries
domineren het strijdveld. 29.Pd2
Tae8 Zwart heeft geen haast, en
dekt voor de zekerheid nog even
het belangrijke paard op e5.
30.Kc2 Het maakt niet meer uit
wat wit doet. De f-lijn komt open,
en daarmee wordt de partij be-
slist. 30...fxe3 31.fxe3 Tf3 32.Pc3
Tf2 33.Pxd5 Txd2+ 34.Kc3 Pxc5
35.Pc7 Txd4 36.Pxa6 Tc4+ En
zwart gaf op. Een sterke partij van
Van den Ende. 0–1

Zierikzee gaat extern1947
Nu, met de Zeelandbrug, de Oos-
terscheldekering, de Brouwers-
dam, de Grevelingendam en de
Philipsdam, kunnen we ons nau-
welijks meer voorstellen hoe ge-
ïsoleerd Schouwen-Duiveland is
geweest. 

In 1947 vraagt Schaakvereniging
Zierikzee om toelating tot de
competitie van de ZSB. Dat ging
niet zomaar, het bestuur van de
ZSB zag het vanwege de slech-
te bereikbaarheid van Schou-
wen-Duiveland niet zitten. 
Na uitvoerig overleg bleek spelen
op zaterdag in Goes de oplossing
en werd Zierikzee toegelaten in de
2de klasse A. 
De eerste teamopstelling was:
J.J. van der Ende
J.J. Westendorp Boerma
J.L. Braber
A. van der Westen
A. Stoutjesdijk
M.C. van den Hoek
O. Vleeshouwer
C.J. Coumou
A.P. Luyben
A. Hamstra

In die tijd speelde men in alle klas-
sen nog met tientallen, Zierikzee
had toen 18 leden zodat de op-
stelling van een tiental nog niet zo
eenvoudig zal zijn geweest. 
Inmiddels heeft de ZSB door 
de in het algemeen teruglopende
ledenaantallen veel water bij de
wijn moeten doen. Van drie leden
van dit team (J.J. van der Ende,
J.J. Westendorp Boerma en O.E.
Vleeshouwer) zijn in dit jubile-
umboek één of meer partijen op-
genomen en een interview met
Otto Vleeshouwer vindt u op 
pagina 24.

Zierikzee had direct succes en
werd kampioen, maar promo-
veerde na het spelen van pro-
motie-degradatie wedstrijden
niet. Promotie naar de 1e klasse,
later omgedoopt tot hoofdklasse,
volgde in het jaar daarop.

De ramp1953

De watersnoodramp trok diepe
sporen in de samenleving van
Zierikzee en omstreken. 1836
slachtoffers waren er te betreu-
ren waarvan 532 op Schouwen-
Duiveland. De materiële schade
was enorm, ook in Zierikzee.
Daarom moest een groot deel van
de bevolking naar elders evacu-
eren. Eerst in de tweede helft van
1953 konden de meeste Zierik-
zeeënaars weer terugkeren naar
hun woningen. Anderen vertrok-

ken voorgoed omdat de stad en
het eiland te weinig emplooi
bood. 

Vanaf 1951 hield de schaakver-
eniging zijn clubavonden in de
leeszaal van de Nutsbibliotheek
aan het Vrije. Dit gebouw bestaat
nog steeds en is aangebouwd te-

gen het voormalige Hervormde
Verenigingsgebouw, thans Dans-
school Kramer. Ook in het Vrije
kwam het water, maar de panden
bleven gespaard. In de leeszaal
kregen onder meer de klokken
van de schaakvereniging een
bad met het zoute water.

Moedgevend was de hulp die na
‘de ramp’, zoals die kortweg in
Zeeland bekend staat, op gang
kwam. Op allerlei manieren werd
die verleend. Zo werd geheel
Schouwen-Duiveland geadop-
teerd door de Gemeente Am-
sterdam. De schaakclub ‘Win-
schoten’ ging de Zierikzeese
zusterclub helpen. Dat contact
was tot stand gekomen dankzij
het lid, ds. C.J. van Royen, 

Uit het handgeschreven jaarverslag 1952-1953:
“Het verenigingsjaar 1952/53 stond geheel in het teken van de ramp
die ons land op 1 Februari j.l. heeft getroffen. De watersnood en
zijn gevolgen hebben al het andere volledig overstemd. Gelukkig
hebben onze leden er allen het levend afgebracht, hoewel velen



Hervormd predikant. Een jaar
eerder, in 1952, had hij Amers-
foort voor Zierikzee verruild maar
eerder was Van Royen predikant
in Oude Pekela (Groningen) ge-
weest. Dankzij zijn connecties
was het contact snel gelegd met
zijn oude club. Op kosten van
‘Winschoten’ werden de Zierik-
zeese klokken gerepareerd. Een
dankbare voorzitter J.J. van den
Ende zette zich aan het schaak-
bord en componeerde een eind-
spelstudie die door hem werd op-
gedragen aan Winschoten. De
KNSB bleef niet achter en schonk
340 gulden en ook de ZSB bood
de helpende hand. Het laat zich
raden dat in dat rampjaar van de
huishoudelijke competitie niets
terecht kwam en ook moest wor-
den afgezien van deelneming
aan de competitie van de ZSB.

Het Vrije in 1953. Rechts het Hervormd Verenigingsgebouw met daarachter 
– vanwege de struiken moeilijk te zien – de Nutsbibliotheek. 
(Collectie Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Zierikzee)

Zierikzee promoveert naar de 2e klasse van 
de KNSB 

1956

Voor Schaakvereniging Zierikzee
was 1956 het sportieve hoogte-
punt. Zierikzee werd kampioen in
de 1e klasse van de ZSB, tegen-
woordig is dat de hoofdklasse,
promoveerde bij keuze naar de
2de klasse van de KNSB en werd

daarmee het enige Zeeuwse team
in de landelijke competitie Het
werd zwaar in de KNSB, de eer-
ste wedstrijd tegen DD II werd
met grote cijfers verloren. Toch
wist Zierikzee in het eerste jaar
aan degradatie te ontsnappen.

Terugkeer naar de ZSB compe-
titie bleek echter in het volgende
jaar niet te vermijden. 

De volgende berichtjes in de Zie-
rikzeesche Nieuwsbode illustre-
ren de gebeurtenissen in 1956.

16 Zierikzeesche Nieuwsbode 
links: 30-03-1956, rechts: 05-04-1956



Zierikzeesche Nieuwsbode 
links: 19-09-1956, rechts: 25-10-1956

Jeugdschaak1958

Op 18 september 1958 publiceerde de
Zierikzeesche Nieuwsbode een artikel
waarin werd meegedeeld dat op het
gebied van het jeugdschaken op
Schouwen-Duiveland nog een
groot terrein braak ligt. Dit werd
geconstateerd tijdens de Alge-
mene Leden Vergadering van
de Schaakvereniging Zierik-
zee. Besloten werd om op ie-
dere dinsdagavond gratis
schaaklessen te gaan verzor-
gen voor de jeugd in het Ned.
Herv. Jeugdgebouw in het Vis-
slop te Zierikzee. De lessen
werden gegeven door het lid
P.C. Tak.

In februari 1960 werd het eerste Zeeuws
Kampioenschap Jeugdschaken gehou-
den. Het is niet bekend of hieraan door

onze vereniging werd
deelgenomen. In 1962
werd het eerste Jeugd
Kampioenschap van
Schouwen-Duiveland
georganiseerd. Na die
tijd tot begin jaren ’70

zijn er weinig ontwikke-
lingen geweest op dit ge-

bied. In de jaren ’70 begon
de KNSB zich voor het eerst sys-

tematisch op de jeugd te richten. Dit was
de aanleiding voor de vereniging om het
jeugdschaken een extra impuls te geven.17
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In het jaarverslag ‘74/’75 van de
vereniging staat vermeld dat
Frank Visser is begonnen met de
opleiding van de jeugd voor het
pionnendiploma van de KNSB. 
Er waren twaalf deelnemers in de
leeftijd van 12 tot 14 jaar. Na het
behalen van het pionnendiploma
was de volgende stap in de op-
leiding het behalen van het to-
rendiploma. Jaarlijks werden cir-
ca veertien examens afgenomen
en diploma’s uitgereikt.

Begin jaren ’90 werd bij de op-
leiding van de jeugd het zoge-

naamde Stappenplan van Rob
Brunia en Cor van Wijgerden
geïntroduceerd. Dit plan bestaat
uit zes stappen. Na elke stap
wordt een examen afgelegd. 
Tegenwoordig wordt de oplei-
ding ook met digitale middelen
ondersteund.

Bij de jeugd wordt elk jaar een ge-
wone competitie en een ladder-
competitie gespeeld, die wordt
bekroond met het uitreiken van
bekers en medailles. Gemiddeld
volgen elk jaar vijftien jeugdleden
de opleiding. Het jaar 2000 was

voor wat betreft het aantal jeugd-
leden een topjaar met 38 jeugd-
schakers.
Deze opleiding werpt zijn vruch-
ten af want verschillende jeugd-
leden stromen door naar de se-
nioren en spelen mee in de
huishoudelijke en externe com-
petitie. Het jongste jeugdlid is
Bruno Spiegels, die als derde ge-
neratie van deze familie lid is van
onze vereniging. 

Hierna drie partijen van jeugd-
spelers die doorstroomden naar
de seniorencompetitie.

Arend Bandsma werd begin jaren
negentig jeugdlid en groeide in de
loop der jaren uit tot een van de
sterkere spelers. Zijn grootste
kracht is zijn gevoel voor de po-
sitie, hij kan een tegenstander dat
machteloze gevoel geven dat
alle zetten alleen maar leiden tot
een slechtere stelling. Maar ook
tactisch staat Bandsma zijn man-
netje, getuige de volgende partij.
1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Pc3 g6 4.Le2
Lg7 5.Pf3 c6 6.Dd3 Een zelden
gespeelde zet die echter niet ver-
keerd is. 6...Dc7 7.Le3 Pbd7 
8.0–0–0 Dit kost de belangrijke lo-
per op e3, maar wit maakt van de
nood een deugd... 8...Pg4 9.Tdf1
Pxe3 10.fxe3 0–0 11.g4 h6? Ver-
zwakt g6 en daarmee de be-
scherming van de zwarte koning
12.h4 b5 13.e5 dxe5 14.h5! exd4
15.exd4 g5 16.Pe4 Pf6? 17.Pfxg5!

Arend Bandsma - Janco Dees
ZSB Beker Zierikzee-Terneuzen, 04.04.2003

17…Pd5! had zwart nog voor
de remise kunnen gaan, nu is de
partij verloren. 18.h6 Pxe4
19.hxg7 Kxg7 20.Dxe4 f5
21.gxf5 Tf6 22.Dg4 Lxf5 23.Txf5
Txf5 24.Dxf5 Df4+ 25.Dxf4 gxf4
26.Lf3 Tc8 27.Th5 Kf6 28.Tc5 a6
29.Txc6+ Txc6 30.Lxc6 

De zwarte koningsstelling wordt
uiteen gespeeld. 17...hxg5? Met

De stelling is al geruime tijd slecht
voor zwart, maar ook in deze
kansloze situatie wil hij zijn ne-
derlaag niet erkennen. 30...e5
31.dxe5+ Kxe5 32.c3 Kd6 33.Lf3
Kc5 34.Kd2 a5 35.b3 b4 36.c4 a4
37.Kd3 a3 38.Ke4 Kc6 39.Kxf4+
Kd6 40.Ke4 Kc5 41.Ke5 Kb6
42.Kd6 Ka7 43.c5 En zwart geeft
op. Door deze zege won Zierikzee
het bekerduel, en zou later in de
finale de Zeeuwse beker in de
wacht slepen. 1–0

Marnix den Boer - 
Chris Boogaard
ZSB 2e klasse, 
Zierikzee 2 - Koudekerke,
17.02.2011

Marnix den Boer kwam als acht-
jarige bij de schaakclub, en be-
reikte de top-tien van de senio-
ren op vijftienjarige leeftijd, Hij
stopte even later met schaken,
maar pakte op dertigjarige leef-
tijd de draad weer op. 1.e4 c5
2.Lc4 Pc6 3.d3 d6 4.Pc3 b6?
Laat de dekking van het paard
los. 5.f4 Hier had wit iets voordeel
kunnen bereiken met 5.Lxf7+
Kxf7 6.Dh5+ g6 7.Dd5+ 5...Pf6
6.h3 g6 7.Pf3 h6 8.De2 Lg7
9.Ld2 a5 10.e5!

Uitstekend gezien! Beide paarden
zijn nu een bron van zorg voor
zwart, het koningspaard moet
naar een slecht veld, en het da-
mepaard is nog steeds ongedekt.
10...Ph5 11.Df2 Pb8? De vol-
gende variant was iets minder erg
geweest: 11…Lb7 12.Ld5 Lf8



Philip Lommers - 
Kedem Gutkind
Persoonlijk Kampioenschap 
B-groep Noord-Brabant,
21.08.2011

Kedem Gutkind is vanuit de jeugd
opgeklommen en is anno 2012
een kanshebber voor de clubtitel
bij de senioren. In bijgaande par-

13.g4 Pg7 12.0–0–0 d5 13.Lb5+
13.Lxd5 had de partij nog meer
kunnen bekorten.... 13...Ld7
14.Lxd7+ Dxd7 15.d4 Df5 Zwart
wil een wanhoopsoffensief star-
ten, maar wit neemt geen risico
en schuift de partij rustig uit.
16.Pe1 c4 17.g4 Dd7 18.gxh5 a4
19.a3 Pc6 20.hxg6 fxg6 21.Dg2
Wit neemt de zwakke pionnen te-
gelijk op de korrel, en zwart geeft
op 1–0

Met 10.e4 houdt wit de partij in
evenwicht, nu krijgt zwart voor-
deel. 10.Lc4 e4 11.Pe1 Ph4 veel
beter is hier 11…Pd6 12.d4 Dg5
13.Dd2 Lxd4 14.Txf7

Wit probeert nu een tactische
grap, maar zwart doorziet het.
14...Txf7 15.Lxf7+ Kf8 Nemen is
niet goed vanwege 16.Df2+
16.Lc1 Lxc3 17.Dxc3 Kxf7
18.Dc4+ Le6 19.De2 Pf5 20.c4
Td8 21.Pc2 Dh5 22.g4 Dg5
23.h3 Pe5 24.Pd4 Ph4 25.Ld2
Phf3+ 26.Kg2 Lxg4 27.hxg4
Dxg4+ 0–1

tij laat hij zien dat hij mindere zet-
ten van de tegenstander koel-
bloedig kan afstraffen. 1.b3 e5
2.Lb2 Pc6 3.e3 g6 4.f4 Lg7
5.Pf3 d6 6.Le2 Pge7 7.0–0 0–0
8.fxe5 dxe5 9.Pc3 Pf5

Simultaan Botwinnik bij Het Vrije Volk1958

In de periode 1950-1970 waren
simultaanwedstrijden, die werden
gegeven door bekende groot-
meesters zeer populair. Onder an-
dere Vroom en Dreesman trad
hierbij vaak als sponsor op. 
Op 15 november 1958 sponsor-
de het dagblad Het Vrije Volk een
simultaan in Rotterdam van we-
reldkampioen Michael Botwinnik
tegen een select gezelschap van
Rotterdamse schakers. Namens
Schaakvereniging Charlois mocht
Bas van de Graaf meespelen. 
Hij is sinds 2001 lid van Schaak-
vereniging Zierikzee en speelt
daar mee in de top. 
Het originele notatieformulier is
hier gekopieerd. De slotstand
(zie diagram) is vanwege de mag-
neet aanval niet onaardig.
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Notatiebiljet en slotstand: 
Botwinnik – Van de Graaf
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Scheele rokeert niet1965
A.J. Scheele, één keer tweede en
één keer derde in de interne
competitie, speelde een aantal
jaren mee in de top van de ver-
eniging. Het bijzondere was dat
Scheele, die een landbouwbedrijf
had onder Ouwerkerk, doof was.
Ondanks dat functioneerde hij 
uitstekend in de samenleving. 
Hij was één van de vaste chauf-
feurs bij uitwedstrijden en geen
moeite was hem te veel. Hij werd
binnen de vereniging erg ge-
waardeerd wat bleek uit het feit
dat niemand misbruik maakte
van zijn handicap Wie van een an-

A. J. Scheele - 
J. J. Westendorp Boerma
Zierikzee Intern, 12.03.1965

Witspeler Scheele hield ervan
vol passie op de aanval te spe-
len, ook tegen tegenstanders
van formaat zoals Westendorp
Boerma. In deze speeltrant pas-
te volgens hem geen rokade,
een principe dat Scheele zijn 
leven lang trouw zou blijven. 1.d4
f5 2.e3 d5 3.c4 e6 4.Pf3 Pf6
5.Ld3 Lb4+ 6.Ld2 Lxd2+
7.Pbxd2 0–0 8.Pe5 Pe4 9.Pdf3
Pd7 10.Pxd7 Lxd7 11.cxd5 exd5
12.Db3 c6 De zwartspeler gokt

dere vereniging dat wel deed, kon
rekenen op een terechtwijzing. 
Bij wedstrijden tegen De Zwarte
Dame uit Kruiningen werd het 
zo geregeld dat Scheele tegen
kapper Bennie Cok speelde, die
ook doof was. Voor beiden was
dat een hoogtepunt in het
schaakleven.

Scheele had een afkeer van de
rokade en rokeerde daarom 
zelden. In de volgende partij
(hiernaast afgedrukt) wordt hij
hiervoor hardhandig afgestraft
door J.J. Westendorp Boerma.

erop dat wit niet rokeert... 13.Pe5

Schaakvereniging tot een der-
gelijke omvang zou uitgroeien
zodat thans zonder overdrijving
gesproken kan worden van een
hoogtepunt, niet alleen in de ge-
schiedenis van de organiserende
vereniging maar zelfs van de
schaakhistorie in de provincie”.

Het schaakevenement kreeg de
naam Brugtoernooi omdat in dat
jaar, 1965, de Zeelandbrug ge-
reedkwam als verbinding tussen
Schouwen-Duiveland en Noord-
Beveland. In dat jaar kwam ook
de Grevelingendam gereed.
Daarmee was het eiland verlost
uit zijn isolement en het vervoer
dusdanig gemakkelijk dat een
dergelijk schaaktoernooi in 

Het brugtoernooi1965

In december 1965 organiseerde
Schaakvereniging Zierikzee het
Brugtoernooi. Met 78 deelne-
mers was het toen in omvang
grootste schaaktoernooi ooit in
Zeeland gehouden. Het toernooi
werd verspeeld in de kantine van
Smit & Bolnes Motorenfabriek, die
belangeloos ter beschikking was
gesteld. Het toernooi, waarin 
secretaris M.J. Enzlin als toer-
nooileider optrad, was een 
groot succes. De Zierikzeesche
Nieuwsbode berichtte er ron-
kend over: “Het was in vele op-
zichten zaterdag j.l. een merk-
waardige dag voor schakend
Zeeland. Niemand had dan ook
kunnen vermoeden dat het Brug-
toernooi van de Zierikzeese

Zierikzee kon worden gehouden.
Eén van de bezoekers aan het
toernooi was de voorzitter van de
KNSB mr. F. Goudsmit. Dat Zie-
rikzee twee jaar later het Neder-
lands kampioenschap mocht or-
ganiseren was mede het gevolg
van de indruk die de organisatie
en de ambiance van het Brug-
toernooi op hem maakte.

Strijd om kampioenschap van Nederland 
in Zierikzee

1967

In het toernooibulletin van Barry
Withuis vinden we de volgende
passage: 
“Het is lang geleden sedert een 
titeltournooi ver buiten de centra
is gehouden; enig scepticisme
was de spelers dan ook niet
vreemd. Alvorens op het tournooi

in te gaan, mogen we thans wel
met nadruk vaststellen, dat de 
organisatoren ter plaatse, in het 
bijzonder tournooi-directeur 

M.J. Enzlin en de voorzitter van
de schaakclub Zierikzee J.J. van
den Ende, de spelers op de
meest gastvrije wijze hebben
onthaald. Dat er reeds “vage
plannen” bestaan, om te pogen
in de toekomst de titelstrijd in Zie-
rikzee te blijven verspelen, heeft
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daarom ook zeker de enthousiaste
instemming van de spelers; zelden
is een krachtmeting onder zulke
ideale omstandigheden gespeeld.
Dat de kantine van Smit & Bolnes
zich uitstekend leende voor de
wedstrijd, zij gaarne vermeld.”

Ondanks bovengenoemde “vage
plannen” bleef het toernooi in
1967 de enige titelstrijd in Zierik-
zee. De twaalf deelnemers speel-
den een halve competitie, Hans
Bouwmeester en Hans Ree won-

nen met 8 uit 11 het toernooi en
speelden later een beslissings-
match voor de titel, die door
Hans Ree werd gewonnen.

Het verschil met het huidige kam-
pioenstoernooi is groot: In 2011
speelden acht internationale
grootmeesters en twee interna-
tionale meesters om de titel, in
1967 was er welgeteld één inter-
nationale grootmeester (Jan Hein
Donner) en vijf internationale
meesters, waarbij wel aangete-

kend moet worden dat Hans
Ree, toen titelloos, later de groot-
meestertitel verwierf en dat Hans
Bouwmeester, toen en nu inter-
nationaal meester, onder de hui-
dige omstandigheden zeker
grootmeester was geweest 
(geworden). Ook het prijzengeld
spreekt voor zichzelf: de eerste
prijs in 1967 bedroeg f 600. 
De schakers in de Nederlandse
top in 1967 waren, een enkele 
uitzondering daargelaten, ama-
teurs.

Richard van der Veken wordt lid1968

Richard van der Veken, eerder lid
van Schaakvereniging Charlois in
Rotterdam, werd in 1968 lid van
Schaakvereniging Zierikzee. Als
bestuurder, lid van het 1e team en
teamleider van het bekerteam
was hij gedurende bijna 40 jaar
heel belangrijk voor de vereniging.
Viermaal won hij de interne com-
petitie. 

Richard van der Veken is een
hartstochtelijk schaker, die on-
vermoeibaar altijd op weg is naar
winst. Hij ziet altijd kansen, en
door een unieke combinatie van
optimisme, tactisch inzicht en
strijdlust heeft hij al menig ster-
ke tegenstander doen sneuvelen.
Het is een groot gemis voor de
vereniging dat hij met het wed-
strijdschaken is gestopt. Zijn par-
tijen trokken de aandacht en 
menige partij haalde de schaak-
rubriek in de PZC. 
Hierna twee karakteristieke par-
tijen.

Theo de Putter - 
Richard van der Veken
ZSB Beker, Landau - Zierikzee,
06.12.2002

“De Leeuw” is een door leden van
Schaakclub Sliedracht nieuw le-
ven ingeblazen variant van de
Philidor-verdediging. De Leeuw is
een perfecte opening voor Van
der Veken. Onderstaande partij uit

Remco van de Braak - 
Richard van der Veken
ZSB beker, Goes – Zierikzee,
01.11.2003

1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Pc3 Pbd7
4.Le3 e5 5.Lc4 Le7 Weer komt
“De Leeuw” op het bord. 6.f3 c6
7.Pge2 h6 8.Dd2 Ph5 9.0–0–0
Lg5 10.g4 exd4 11.Dxd4 Pe5
12.f4 De witspeler vertrouwde
een teamgenoot toe: " Zo, heb ik
die oude man even aan het den-
ken gezet...". Er staan drie stuk-
ken in! 12...Db6!! (vervolg op pag. 22)

de ZSB competitie is daar een
goed voorbeeld van. 1.e4 d6
2.d4 Pf6 3.Pc3 Pbd7 4.Lc4 e5
5.Pf3 h6 6.0–0 Le7 7.Te1 c6
8.a4 Dc7 9.a5 Pf8 Een kenmerk
van De Leeuw is, dat zwart de ro-
kade lang uitstelt, of in het geheel
niet rokeert. 10.h3 g5 11.dxe5
dxe5 12.Ph2 Pg6 13.Ta4 Met
deze wat nutteloze zet geeft wit
de tegenstander een voorsprong.
13...Pf4 14.b4 Ld7 15.b5 Dc8
16.Pf3 Lxh3!

Gedurfd gespeeld, de witte ko-
ningsstelling komt open te liggen.
17.Lxf4 gxf4 18.Pxe5 Th7
19.Lxf7+ Kf8! 20.Dd3 met
20.Pg6+ Kxf7 21.Pxe7 Kxe7
22.e5 Pe8 23.Txf4 was wit beter
af geweest. 20...Tg7 21.g3 fxg3
22.fxg3 Dc7!

Met deze fijne zet beslist zwart in
feite de partij. De witte stelling is
niet meer te redden. 23.Pg6+
Kxf7 24.e5 Txg6 25.Tf4 Tag8
26.De4? Txg3+ 27.Kh2 Lg2
28.Dh7+ Ke8 29.exf6 Th3+
30.Kg1 Th1+ 31.Kf2 Dxf4+
32.Ke2 Lf3+ 33.Kd3 Dd6+
34.Ke3 Txe1+ 35.Kxf3 Dg3 en
mat. 0–1



Elzerman 
en Enzlin

1969

J.J. Elzerman en M.J. Enzlin be-
hoorden een flink aantal jaren tot
de top van de vereniging, Elzer-
man was driemaal clubkampioen.
Beiden maakten deel uit van het
team dat in 1956-1957 en 1957-
1958 in de 2de klasse van de
KNSB speelde. 
Hier van beiden een partij die ze 
in de interne competitie speelden
tegen J.J.Westendorp Boerma.

(vervolg van pag. 21) (Diagram bo-
ven) Geniaal! Alle stukken gered! 

J. J. Westendorp Boerma - 
M. J. Enzlin
Zierikzee Intern, 1969

Hier een partij tussen twee van de
sterkste spelers uit de jaren ´60.
De partij verloopt rustig, tot zwart
een magneet over het hoofd ziet,
en wit in één klap de partij beslist.
1.e4 d6 2.d4 g6 3.Pf3 Lg7 4.Ld3
c5 5.c3 Pd7 6.Le3 Pgf6 7.h3 
0–0 8.Pbd2 cxd4 9.cxd4 Pb6
Een wat ongelukkige keuze, hier
heeft het paard niet veel velden,
beter was: 9…e5 10.d5 b6 en het
paard heeft op c5 een mooi veld.
11.0–0 Pc5 12.De2 Lb7 13.Tac1
Tc8 14.b4 Pxd3 15.Dxd3 met
gelijk spel. 10.0–0 Ld7 11.Tc1
met 11.a4 Tc8 12.a5 Pa8 13.Db3
krijgt wit mooi spel. 11...Tc8
12.De2 Ph5 13.Pc4 Pf6 14.Pxb6
Dxb6 15.d5 Da5 16.b3 a6
17.Tfd1 Tc7?? automatisch uit-

Een mooie stelling voor wit 17...Lf6
18.De4 Pf8 19.Lc1 c5 20.Lf4
Da5 21.dxc5 Lc6 22.De3 Dxa3
23.Ld6 Db4 24.Pd4 Lxd4 25.Txd4
Td7 26.Ta1 a6 27.Tg4 Kh8

Dit verliest direct, meer tegen-
stand kan zwart bieden met
27…f5 28.Tg3 Txd6 29.cxd6
Dxd6 hoewel ook dan de kansen
bij wit liggen 28.Le5 het is uit,
zwart kan de vele dreigingen niet
meer pareren en geeft op. Een
mooie partij van Elzerman. 1–0

J. J. Elzerman - 
J. J. Westendorp Boerma
Zierikzee Intern, 28.08.1969

Elzerman, ingenieur bij Rijkswa-
terstaat, werd evenals Westen-
dorp Boerma driemaal clubkam-
pioen en behoorde lange tijd tot
de top in de vereniging. In deze
partij, een klassiek damegambiet,
krijgt wit door nauwkeurig spel
een duidelijke plus. De beslissing
valt wanneer zwart op de 27ste
zet niet de juiste verdediging
vindt. 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Pf3 Le7
4.Pc3 c6 5.e3 Pf6 6.Ld3 0–0 7.e4
dxe4 8.Pxe4 Pxe4 9.Lxe4 Pd7
10.0–0 Pf6 11.Lc2 h6 12.Te1
Dc7 13.b3 Td8 14.De2 Ld7
15.Lb2 Le8 16.a3 Ph7 17.Tad1

Commentaar uit het clubblad
van Sliedrecht: "De Leeuwzet
van 2003! Prachtige zet, bijna
grootmeesterlijk." Cor Jansen in
de PZC: "De Zeeuwse superzet
van het jaar!". 
De witspeler schrok zo van deze
zet, dat hij een uur nadacht en
nog de volgende ontsnappings-
variant niet zag: 13.Lxf7+ Pxf7
14.gxh5 Lf6 15.Dd3 13.fxg5? Pxc4
14.Dxb6 axb6 15.gxh5 Pxe3
16.Txd6 Le6
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gevoerd 18.b4

Natuurlijk! De dame moet naar
een veld waar zij de toren alleen
moet laten. Zwart gaf direkt op.

(Diagram rechts) Zwart staat prima en in het verdere verloop van de
partij gaat wit aan zijn tijdnood ten onder. 0-1
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Huib Uil en Martin Krijger worden lid1970
Huib Uil en Martin Krijger werden,
nadat zij op de HBS het schaak-
virus hadden opgelopen, lid in
1970. Martin vertelt hoe dat ging:

“Toen ik in 1966 in de eerste klas
van de HBS Pieter Zeeman
kwam, informeerde onze rector,
J. J. Westendorp Boerma, al snel
wie interesse hadden in schaak-
les. Tot die tijd schaakte ik alleen
thuis, en het leek me wel leuk. De
lessen waren in het begin op
donderdagmiddag. Al snel vorm-
de zich een aardig groepje, en na
de pensionering van de rector, al
na mijn eerste jaar, namen enke-
le oudere leerlingen het voor-
touw. Ik herinner me de namen
van Jos den Boer, Peter Flikweert,
Klaas Steur.
Met een zestal namen we deel
aan de Zeeuwse competitie voor
middelbare scholen, en bereikten
één keer de finale, die we verlo-
ren van het Terneuzense Zelden-
rust College.
In 1970 maakten Wiebren Vis,
Kees Steketee, Bert Leeuwe,
Huib Uil en ondergetekende de
overstap naar Schaakvereniging
Zierikzee. Ik als laatste, ik was in
juli zestien geworden en had een
brommer!

Zenuwachtig ging ik op die maan-
dagavond de trap op naar de bo-
venzaal van het Huis van Nassau.
Ik moest van mijn ouders om elf
uur thuis zijn, en wist niet of ik wel
lid mocht worden van de voor-
zitter. Eenmaal in het rokerige
zaaltje aangekomen ontwaarde ik
al snel de centrale figuur: Nota-
ris Van den Ende zat in het mid-
den van de tafel, vergezeld van
een stevige sigaar, een stelling te
bestuderen. Zonder tegenstander
viel me op. Huib (Uil) loodste me
naar hem toe. “Ik wil graag lid
worden meneer”, was mijn ope-
ningszin. Op de vraag “Kun je

schaken?” had ik gerekend, maar
op “Hoe goed ben je?” keek ik al-
leen maar onzeker. Wedstrijdlei-
der Cor Nolet keek me vriende-
lijk aan, en zei: “speel maar een
partijtje tegen Janus.” Het werd
een aangenomen damegambiet
dat ik met veel geluk won, waar-
op Van den Ende me goedkeu-
rend toeknikte. Ik was lid!”

Huib Uil werd al gauw secretaris
van de vereniging en bleef dat een
flink aantal jaren. Hij werd nooit
kampioen maar behoorde wel tot

Een aardige partij waarin de
zwartspeler met het Albin's te-
gengambiet scherp op de aanval
speelt.Na een mindere zet van wit
krijgt zwart voordeel, hij over-
speelt echter zijn hand en komt
met zijn 16e zet in een verloren
stelling terecht. 1.d4 d5 2.c4 e5
3.dxe5 d4 4.Pf3 Pc6 5.a3 h6 6.h3
Lf5 7.b4 De7 8.Pxd4 0–0–0
9.Lb2 Dxe5 10.e3 Pf6 11.Le2
Pe4 12.c5 Pg3 13.Lg4

Dit lijkt geweldig maar het is de
verliezende zet, omdat wit niet
hoeft te slaan. Na de volgende
krachtzet van wit blijft zwart een
vol stuk achter, het is uit.
17.Lxb7+ Kxb7 18.Df3+ Pe4
19.fxe3 The8 20.Pd2 c6 21.Pc4
Dd5 22.Pa5+ Ka8 23.Paxc6 Tc8
24.Pa5 Kb8 25.Ke2 Txc5
26.bxc5 Dxc5 27.Pac6+ Ka8
28.Pb4 Dc4+ 29.Pd3 Kb8
30.Df4+ Kb7 31.Tgc1 Pg3+
32.Dxg3 Dxd3+ 33.Kf2 Dd2+
34.Kg1 Le4 35.Lc3 Dd3 36.La5
h4 37.De1 Ld5 38.Tc3 De4
39.Db1+ 1–0

de top in de vereniging met twee
tweede en zeven derde plaatsen
in de interne competitie. Hopelijk
komt hij, wanneer zijn werk dat
toelaat, weer terug bij de vereni-
ging. Martin speelt inmiddels al
veertig jaar een centrale rol: als
een sterke schaker, acht maal
clubkampioen, en als bestuurslid.

De volgende partij tussen Huib en
Martin is geheel in overeenstem-
ming met hun karakter, Huib:
rustig en afwachtend; en Martin
ondernemend en risiconemend.

In deze gecompliceerde stelling
tast wit mis. Met 13.fxg3 Dxg3+
14.Kf1 Dxe3 15.Db3 houdt hij zijn
voordeel vast, Nu komt zwart in
het voordeel. 13...g6 14.Tg1 h5
14…Lg7 om de druk op d4 te ver-

Huib Uil - Martin Krijger
Zierikzee Intern, 01.04.1985

groten is veel beter 15.Lf3 Lh6
16.Lxc6 Lxe3?!
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Interview met Otto Vleeshouwer

Otto Vleeshouwer is een van de oudste (ex)leden
van Schaakvereniging Zierikzee dus een bron van
informatie met betrekking tot het reilen en zeilen van
de schaakclub in de oorlogsjaren 40-45 en daar-
na. Hij is 84 jaar.

“Ik heb in mijn leven maar twee bazen gehad namelijk
Adolf Hitler en Koninklijke Zeelandia N.V. zegt hij met
gevoel voor humor ”. In 1944 werd hij door de Duit-
sers opgepakt en te werk gesteld in Oostenrijk. 
Na veel omzwervingen keerde hij terug in Nederland
en is na de bevrijding in dienst getreden bij Koninklijke
Zeelandia N.V. waar hij 43 jaar heeft gewerkt.

Tijdens de oorlogsjaren is hij met een aantal ande-
re jongens lid geworden van de schaakclub. Men
leerde het schaken van elkaar. Er werd geschaakt
op de eerste verdieping van restaurant “Concordia”.
Deze ruimte werd voor de andere helft gebruikt door
de biljartvereniging met als gevolg dat de jongens
meer naar het biljarten stonden te kijken dan dat ze
zaten te schaken.

Ook werd er geschaakt in de “Bierhal”, een café in
het Korte Groendal, waar een zaaltje werd gehuurd
tot 23.00 uur. Op een keer werden de spelers aan-
gesproken door een kwade eigenaar, die meedeelde
dat het niet de bedoeling was dat men tot 4.00 uur
zat te schaken. Een achtergebleven schaakklok, die
op 4.00 uur stil stond, werd door de eigenaar als
bewijsmateriaal aangedragen. Het heeft veel over-
tuigingskracht gekost om de eigenaar zijn misvat-
ting te laten inzien.

Na de oorlog, zo halverwege de jaren ’50, ging men
competitiewedstrijden tegen andere schaakclubs
spelen onder de vlag van de ZSB. Er werd gespeeld
in teams van 10 spelers en alle wedstrijden werden
gehouden op zaterdagmiddag in café-restaurant 
“De Landbouw” in Goes. Men vertrok om 12.00 uur
met de veerboot van Zierikzee (’t Luitje) naar Kat-
seveer (circa 1,5 uur varen) en vandaar met de bus
van Krijger naar Goes.
Elke speler had 2 uur bedenktijd. Dus om 18.00 uur
was de wedstrijd afgelopen en ging men weer huis-
waarts. Op de veerboot kwam het schaakbord op
tafel om de partijen na te spelen. Zo rond 20.00 uur
arriveerde men dan weer in Zierikzee.

De spelregels waren vroeger heel anders dan van-
daag de dag, aldus Otto. Een partij werd na 40 zet-
ten afgebroken. De afgebroken partij werd door de
eigen leden van iedere club geanalyseerd. Daarna
werd naderhand in onderling overleg tot winst, ver-
lies of remise besloten. Dit vergde veel onderhan-
delingstactiek en de uitkomst was niet altijd objectief
omdat ook andere belangen bij de beslissing een
rol konden spelen.

In die tijd bestond het Zierikzeese 10-tal uit onder
andere drie notarissen en twee dominees. Dit
team is een keer kampioen van Zeeland geworden
en promoveerde naar de landelijke competitie (2e
klas KNSB).

“Ik herinner mij nog een leuk voorval tijdens een
wedstrijd in Voorburg”. Een van onze spelers
moest spelen tegen een zekere heer J. de Niet, die
vooraf had kenbaar gemaakt dat hij wat later zou
komen. Deze heer De Niet bleek dhr. Beernink, mi-
nister van Binnenlandse Zaken te zijn. Hij speelde
vanwege zijn bekendheid onder een vreemde
naam. “Ik heb nog om zijn handtekening gevraagd
maar hij wilde die niet geven”. 

“Het mooiste vond ik het spelen van partijen tegen
de heren Van den Ende en Westendorp Boerma”.
“Ik bewonderde Van den Ende om zijn rust, wijs-
heid en humor. Hij speelde altijd met zijn onaf-
scheidelijke sigaar in de mond”. Otto was indertijd
een middenmoter en had over het algemeen veel
tijd nodig in zijn partijen maar kon goed tegen zijn
verlies. Hij heeft een keer de tweede prijs gewon-
nen in de zomercompetitie en daarnaast heeft hij
de Bouwens prijs ontvangen. Dit is een prijs, die
wordt toegekend aan leden, die een bijzondere pres-
tatie hebben geleverd.

Zo rond 1990 is hij gestopt met het spelen van par-
tijen omdat die hem van zijn nachtrust beroofden.
Hij heeft daarna nog een tijdje “schaaklessen” ge-
geven in het UVV-gebouw. Een partijtje schaken doet
hij niet meer. 
“Maar ik speel nog wel elke week de schaakpartij-
en na uit de PZC, zegt hij”. Met deze mededeling
nemen we afscheid van Otto, een man, die het scha-
ken toch niet kan laten.

Huib Uil - Otto Vleeshouwer
Zierikzee Intern, 12.02.1973

Huib Uil behoorde een aantal ja-
ren tot de top van de vereniging,
Otto Vleeshouwer tot de subtop.
In onderstaande partij, een Sla-
visch Damegambiet, gaat Huib Uil
verschrikkelijk in de fout. 1.d4 d5

2.c4 Pf6 Niet goed, met 3.cxd5
Pxd5 4.Pf3 komt wit in het voor-
deel. In dit geval profiteert wit niet
en komt een normaal Slavisch Da-
megambiet op het bord. 3.e3 Lf5

4.Pc3 e6 5.a3 Pbd7 6.Pf3 c6 7.h3
Pe4 8.Pxe4 Lxe4 9.b4 g6 10.Pd2
e5 11.cxd5 Lxd5 12.dxe5 Beter
is hier 12.e4. 12...Pxe5 13.f4
(Diagram 1; pagina 25) Te over-
moedig, een blunder, weer had
wit moeten kiezen voor 13.e4.
13...Dh4+ 14.Ke2 Pc4 15.Pf3
De7 16.g3 Lg7 17.Tb1 De4
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(Diagram 2) Deze dubbele aanval
beslist de partij. De rest had wit
zich kunnen besparen. 18.Lg2
Dxb1 19.Tg1 Da2+ 20.Pd2 Lxg2
21.Txg2 Pxe3 22.Kxe3 0–0–0
23.Te2 The8+ 24.Kf2 Ld4+
25.Kg2 Txe2+ 26.Dxe2 Lc3
27.Kf3 Lxd2 28.Lxd2 Dxd2
29.Dxd2 Txd2 30.Kg4 Td5 31.h4
a5 32.Kh3 axb4 33.axb4 Tb5
34.Kg4 Txb4 35.Kg5 Tb5+
36.Kf6 Tf5+ 37.Kg7 h5 0–1

Het (Lenos) Open Snelschaakkampioenschap
Schouwen-Duiveland

1975

Op vrijdagavond 30 mei 1975
werd in “Het Dorpshuis” van
Bruinisse voor het eerst het Snel-
schaakkampioenschap van
Schouwen-Duiveland gespeeld.
Het was een gezamenlijk initiatief
van de schaakverenigingen uit
Zierikzee en Bruinisse, die het
beurtelings organiseerden. Van-
af 1994, toen het Bruse “Tot Ons
Genoegen”(T.O.G.) ter ziele ging,
organiseerde Schaakvereniging
Zierikzee het toernooi alleen. In de
tweede helft van de jaren 70
werd besloten er een “open”
toernooi van te maken, waardoor
ook spelers van buiten het eiland
mee konden doen. Dit bleek een
groot succes, de belangstelling

voor het toernooi groeide en de
winnaar was meestal iemand die
“van over het water” kwam. Door
een extra prijs voor de beste
speler van Schouwen-Duiveland
in te stellen bleef het toernooi ook
leuk voor de eilandbewoners.
In 1986 deed de computer zijn in-
trede in de organisatie. Voorheen
werd in poules in voorrondes en
eindrondes gespeeld. Nu hadden
de programmeurs van de Delta-
dienst, waar ook toenmalig voor-
zitter Johan Hoogstrate werkte,
een ingenieus programma ge-
maakt, dat de spelers op sterkte
indeelde. Hierdoor kon in één
grote groep gespeeld worden,
en was de winnaar na elf ronden

bekend. Tegenwoordig is zo’n
programma algemeen goed, toen
liep de club hiermee voorop.
Sinds 2008 wordt het toernooi ge-
sponsord door “Lenos” en heeft
de vereniging de sponsornaam
aan het toernooi verbonden.
Op dit moment, in 2011, is er één
speler die alle afleveringen mee-
maakte: Jan de Korte, voormalig
lid van T.O.G. In 2009, bij de 35e
editie, kreeg hij een fraai boots-
fluitje als aandenken. Het toernooi
wordt meestal rond half februari
gespeeld, en is een vaste trek-
pleister voor veel Zeeuwse top-
spelers. 
De volledige lijst met winnaars is
opgenomen achter in het boek.

Hoe krijg je een naam als aanvalsspeler1976

Schaken is voor een belangrijk deel psychologie. Schakers houden
bewust of onbewust rekening met de reputatie van hun tegenstan-
ders. Onderstaande partij bezorgde Martin Krijger zijn reputatie.

Martin Krijger - 
Maarten Westerweele
ZSB Persoonlijk Kampioenschap,
14-12-1974

Op het bord komt de Winawer-
variant van het Frans, een spe-
cialiteit van de zwartspeler. Mar-
tin Krijger mijdt de hyperscherpe
varianten met een vroeg Dg4.
Toch ontstaat een groots ge-

vecht. De partij haalde de PZC en
het commentaar van Cor Janse
gaf Martin het auriool van een
echte aanvalsspeler. 1.e4 e6 2.d4
d5 3.Pc3 Lb4 4.e5 c5 5.a3 Lxc3+
6.bxc3 Pe7 7.Pf3 Pbc6 8.Dd2 c4
9.a4 Da5 10.Le2 Ld7 11.0–0 h6
12.La3 0–0–0 13.Tfb1 tot zover

theorie 13...Tde8 14.Lc5 Pd8
15.Lb4 Da6 16.Dc1 Pf5 17.Pd2
Pc6 18.Pb3 Pxb4 19.Pc5 Dc6
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20.Txb4 b6 21.Pa6 Kd8
Wit heeft groot voordeel maar de
volgende zet is niet goed. Om het
voordeel vast te houden stelt
Rybka 22.Lh5 voor. 22.Da3 Lc8
Zwart profiteert niet, met 22…Dc8
komt hij in het voordeel 23.a5! b5
24.Pc5 a6 25.Tab1 Teg8

26.Txb5!? 

Mooi om te zien, maar niet goed
als zwart het hoofd koel houdt
26...axb5 27.a6 Lxa6 Zwart be-
sluit direct de witte vrijpion on-
schadelijk te maken. 
Met 27…Kc7 had zwart de stand
gelijk kunnen trekken. 28.Pxa6
Db6 29.g4 Pe7 30.f4 g6 31.Pc5
Pc8 32.Db4 Te8 33.Ta1 Te7
34.Ta5 direct 34.Ta6 is sterker
34...Pa7 35.Ta6 Db8 36.Da5+
Ke8 37.Tb6 Dd8 38.Da6 Kf8
39.f5 gxf5 40.gxf5 Dc8
Wit staat nu beter, maar in het ver-
dere verloop van de partij zullen
de kansen vaak wisselen. 
41.f6 Tc7 42.Td6 Kg8 43.Da1
Kh7 44.Df1 Tg8+ 45.Kh1 Tg5

46.h4 Tg3 47.Pxe6! fxe6 48.f7?
Df8 49.Lh5
Zwart staat beter en wit gaat met
de moed der wanhoop door.
49...Pc6? 50.Df4? Th3+ 51.Kg2
Txc3 52.Txe6 Txc2+?
Beide spelers waren moe, wat
goed te merken is aan de laatste
zetten. 
Hier produceerde zwart de be-
slissende foute zet. Wit staat
weer beter en zal het niet meer uit
handen geven. 
53.Kh1 Txf7 54.Lxf7 Pe7 55.Df6
Dg7 56.Dxg7+ Kxg7 57.Txe7
Kf8 58.Tb7 Tc1+ 59.Kg2 Td1
60.Lxd5 c3 61.e6 Te1 62.e7+
Txe7 63.Txe7 Kxe7 64.Lb3 Kd6
65.Kf3 c2 66.Lxc2 Kd5 67.Ke3
b4 68.Lb3+ Kd6 69.Ke4 Ke7

65-jarig bestaan1977

Bij het 65-jarig bestaan werd door de ver-
eniging een brochure uitgegeven. Hierin
staat een schets van de geschiedenis, “De
levensloop van een 65-jarige”, van de hand
van Huib Uil en een portret van voorzitter 
J.J. van den Ende, “Schaken als hobby en als
(levens)kunst”, van de hand van Frank Visser.
Het 65-jarig bestaan werd verder gepast 
gevierd, zie nevenstaand programma.

In het restaurant de “De Zeeuwsche Her-
berghe” hield de vereniging in 1977 haar
clubavond. 

Bouwensprijs1979

Tijdens een discussie in de 
Algemene Ledenvergadering van
Schaakvereniging Zierikzee op 28
augustus 1978 over de huishou-
delijke competitie pleitte de 
heer P.M. Bouwens met nadruk
voor meer prijzen. Prijzen die in
principe jaarlijks dienden te wor-
den uitgereikt. Even verderop
vermeldt het verslag van de ver-
gadering dat het lid, de heer 
O. Smilde, suggereert prijzen in
te stellen voor bijzondere pres-
taties zowel in schaaktechnisch
opzicht als met name ook het 
tonen van een bijzondere inzet

voor de vereniging en het dienen
van het clubbelang.
Deze extra prijs werd door het 
bestuur vastgesteld en ten doop
gehouden onder de naam 
“P.M. Bouwensprijs”. Voor de
eerste maal werd deze prijs uit-
gereikt op de Algemene Leden-
vergadering van september 1979
aan de heer Bouwens zelf omdat
hij het initiatief daartoe had ge-
nomen. Hilariteit alom toen het
bestuur dat bekend maakte.

Deze prijs wordt – sedert die tijd
- nog elk jaar op voordracht van
het bestuur uitgereikt.
Gedurende de eerste jaren werd
de prijs hoofdzakelijk toegekend
aan leden, die op schaaktech-
nisch gebied een bijzondere pres-
tatie hadden geleverd. In latere ja-
ren kwam het accent meer te
liggen op de verdiensten, die men
voor de vereniging heeft gehad.

De winnaars van de Bouwens-
prijs, zoals deze tegenwoordig
wordt aangeduid, zijn achterin dit
boek opgenomen.
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Schaakkoerier1981

Martin Krijger voor de eerste keer clubkampioen1981

Onder redactie van Martin Krijger
en Huib Uil verscheen in augus-
tus 1981 het eerste nummer van
de Schaakkoerier. Het was een
poging weer een clubblad voor
Schaakvereniging Zierikzee van
de grond te krijgen. Weer, want in
1979 had J.C.Hollander met het
Zierikzees Schaakbulletin het ge-
probeerd. Van dit Schaakbulletin
is zover de redactie bekend geen
exemplaar bewaard gebleven,
voor de Schaakkoerier ligt dat an-
ders. Van de gekopieerde uitga-
ve zijn van de meeste nummers

Martin Krijger - Anton Bil  
Zierikzee Intern, 12.05.1981

Een partij waarin de strijd om de
eerste plaats in de interne com-
petitie werd beslist. Martin Krijger
versloeg de heersende clubkam-
pioen en veroverde de titel voor de
eerste keer. In de volgende jaren
won hij de titel nog zeven keer. Zijn
tegenstander, een goede schaker,
is jammer genoeg maar kort lid
van de vereniging geweest. De
partij, een Pirc, is niet foutloos
maar wel heel spannend en wordt
beslist door een blunder van zwart
op de 21ste zet. 1.e4 d6 2.d4 Pf6
3.Pc3 g6 4.f3 c6 5.Le3 Pbd7
6.Dd2 Lg7 7.0–0–0 Da5 8.Kb1 Tot
zover theorie. Zwart had nu ver-
der moeten gaan met 8...b5 waar-
na de kansen ongeveer gelijk zijn.
Nu krijgt wit voordeel 8...Pb6
9.Ph3 Le6 10.Lh6 Lxh6 11.Dxh6
Pa4 12.Pxa4 Dxa4 13.b3 Da5

Omslag 1e nummer schaakkoerier

die tussen 1981 en 1985 ver-
schenen, in totaal 25 stuks, nog
exemplaren aanwezig. Korte tijd
werd de redactie aangevuld door
A.Louws maar uiteindelijk eindig-
de de redactie in de samenstelling
waarmee begonnen was. Aan-
dacht natuurlijk voor de interne en
externe competitie maar ook voor
problemen en de spelregels. Aan
dit laatste onderwerp werd een
reeks van artikelen aan de hand
van J.Verkerk opgenomen. 

14.Pf4 Ld7 15.Ld3 e5 Zwart had
hier beter met 15...0–0–0 zijn ko-
ning in veiligheid kunnen brengen.
Martin was in zijn analyse in de
"Schaakkoerier" niet tevreden met
zijn volgende zet. Volgens het
computerprogramma Rybka is
dat echter wit's beste kans.
16.Dg7 Ke7 17.Lc4 Taf8 18.dxe5
dxe5 19.Pd3 

Dit vindt Rybka te tam. Wit moet
verder gaan met het scherpe 

19. Pd5+. Ook de twee volgen-
de zetten van wit zijn niet de be-
ste en na 21.Pc5 heeft zwart
een klein voordeel dat hij direct
vergooit. 19...h6 20.b4 Dc7
21.Pc5 Th7 

Een verschrikkelijke blunder, het
is direct uit. Met het eenvoudige
21...Lc8 had zwart zijn voordeel
kunnen vasthouden. 22.Txd7+
Dxd7 23.Dxf6+ Kxf6 24.Pxd7+
Ke7 25.Pxf8 Kxf8 1–0

J.J. van den Ende vertrekt als voorzitter1982

In 1982, na 37 jaar, legde J.J. van
den Ende het voorzitterschap
neer en werd hij opgevolgd door
Johan Hoogstrate. De ledenver-
gadering benoemde Van den
Ende tot erelid. De nieuwe voor-
zitter sprak hem toe en sloot af met:

“Een ledenvergadering zou ver-
geleken kunnen worden met een
schaakwedstrijd. Een opening,

die hebben we gehad. Het mid-
denspel is zojuist afgesloten en
nu gaan we naar het eindspel toe.
Wij met zijn allen zijn natuurlijk niet
bij machte een zo goed eindspel
als U te componeren. Uw pres-
taties als eindspelcomponist zijn



opmerkelijk. Pas 21 jaar oud en
al een eerste prijs in het studie-
tournooi van de Nederlandse
Schaakbond. Een van de velen
die er op volgden. Ik heb acht eer-
ste prijzen geteld en er zijn eer-
ste prijzen op internationaal ni-
veau bij. Bovendien talloze
eervolle vermeldingen. Beste
voorzitter, we hadden afgespro-
ken dat we het eenvoudig en kort
zullen houden. Ik zeg toch nog
even: 350 eindspelen, 37 jaar
voorzitter, 6 keer kampioen van
Zeeland, één keer kampioen van
Twente en ongeveer 20 keer
kampioen van Zierikzee.

Het bestuur heeft gemeend U een
passend cadeau aan te moeten
bieden. Namelijk een door U sa-
mengesteld boek van 50 van Uw
beste eindspelen.………”

De vereniging heeft nog een be-
perkt aantal exemplaren “ge-
schift werk” voorradig, liefhebbers
van eindspelstudies kunnen zich
tot de secretaris wenden. 

Als opwarmer een eenvoudige
studie van Van den Ende, niet op-
genomen in “Geschift werk”, af-
komstig uit de “Schaakkoerier”.

Wit speelt en houdt remise.
Oplossing: 1.Tg2+  Kf4 2. 0-0+
(in eindspelstudies is het niet
nodig aan te tonen dat de 
rokade hier een legale zet is)
2…Ke3 3. Te1+ en wit blijft
schaak geven via de eerste rij. 
Als zwart probeert te ontsnappen
via a7 of c7 naar b8 verliest hij
zelfs nog.
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Viering 70-jarig bestaan. Het jongste lid van de vereniging overhandigt 
“Geschift Werk” aan afscheidnemend voorzitter J.J. van den Ende. Verder van
links naar rechts op de foto Johan Hoogstrate, Han van der Made, J. van Loon
en Huib Uil. (Collectie Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Zierikzee, 
fotograaf: J.D.C. Berrevoets).
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Schoolschaak1985
Al in de jaren ’60 werd vooral op
middelbare scholen geschaakt.
Van zowel de Christelijke ULO als
van de HBS, later Professor Zee-
manlyceum, is bekend dat teams
uitkwamen in Zeeuwse kampi-
oenschappen. Met name de rec-
tor van het lyceum, dr. J. J. Wes-
tendorp Boerma, maakte zich
hiervoor sterk. Een leuke bijzon-
derheid is, dat de school geves-
tigd was in de Manhuisstraat,
slechts enkele meters verwijderd
van de plaats waar de club nu,
anno 2012, speelt. 

Op het Professor Zeemanlyceum
ontstond midden jaren ’60 een le-
vendige schaakclub met op haar
hoogtepunt twaalf leden. Het
schoolzestal speelde in de Zeeuw-
se competitie voor middelbare
scholen en bereikte twee keer de
finale, waarin overigens wel ver-
loren werd. Maar liefst vijf spelers
uit dat clubje maakten in 1970 de
overstap naar de grote schaak-
club: Wiebren Vis, Kees Steketee,
Bert Leeuwe, Huib Uil en Martin
Krijger, waarvan de laatste twee
nog lange tijd lid bleven.

Na deze periode werd slechts in-
cidenteel nog geschaakt op de
middelbare scholen, en begon het
schaken op basisscholen op te
bloeien. Vanaf de tweede helft
van de jaren ’80 tot aan het be-
gin van de jaren ’90, toen de club
ter ziele ging, is vooral door leden
van de Bruse schaakclub Tot
Ons Genoegen les gegeven op
basisscholen, en werd gestart

met het schaakkampioenschap
voor basisschoolteams. Het was
niet verwonderlijk dat basisschool
“Op Dreef” uit het vissersdorp
zich kon kronen tot best scha-
kende basisschool van 1985 
tot 1989. Vanaf de jaren ’90 
nam het Zierikzeese “Binnen de 
Veste” de heerschappij over, en
werd jaarlijks kampioen. Die reeks
werd pas in 2011 gestopt door 
“ ’t Staepel ‘of” uit Renesse. 
In 2008 werd “Binnen de Veste”
ook Zeeuws kampioen, en wist
op het Nederlands kampioen-
schap de halve finale te bereiken.
Hun eerste bordspeler, Kedem
Gutkind, speelt nu in de top bij
Schaakvereniging Zierikzee. 

Vanaf 2007 heet de wisselbeker
die behoort bij het basisschool-

In 2011 wint ’t Staepel ‘of uit Renesse het basisschoolkampioenschap. 
Bas van de Graaf reikt de beker en de medailles uit. 
(Collectie Schaakvereniging Zierikzee, fotograaf: Paul Greefhorst)

kampioenschap de “Jan Verduyn
den Boer trofee”. Hij is vernoemd
naar de Noordgouwse schaker
van de Schaakvereniging Zierik-
zee (inmiddels bijna negentig en
nog steeds actief schaker!) die
zich vanaf de jaren ’90 sterk
maakte voor het schaakles geven
op basisscholen. Sindsdien wordt
door diverse leden van Schaak-
vereniging Zierikzee les gege-
ven aan verschillende basis-
scholen.

De bezetting van het toernooi om
het Basisschoolkampioenschap
van Schouwen-Duiveland, en
daarmee dus om de “Jan Verduyn
den Boer trofee”, bleef over het
algemeen goed. De minimum
bezetting was vier, het maximum
bedroeg 23 basisschoolteams. 

Een bewogen jaar1987

In 1987 bestond Schaakvereni-
ging Zierikzee 75 jaar. Het kan
met recht een bewogen jaar wor-
den genoemd. Allereerst degra-
deerde het eerste team kansloos,
nul wedstrijdpunten en slechts
18½ bordpunt uit zeven ont-
moetingen, uit de hoofdklasse

van de ZSB. Pas in 1991 werd de
plaats in de hoofdklasse her-
overd. Gelukkig waren er ook
positieve dingen in 1987.

In het kader van het 75-jarig 
bestaan werden een aantal wed-
strijden georganiseerd:
Het snelschaakkampioenschap
van Schouwen-Duiveland; 
een jubileumtoernooi voor de
jeugd; 
en een sterk bezet rapidtoernooi.
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De uitslag van het laatste toer-
nooi, waarin de toen zeer jeug-
dige Jeroen Piket winnaar werd,
illustreert de sterke bezetting:

1. J. Piket 6 uit 7; 
2. C. Palermo 5; 
3. H. Ree 5; 
4. S. Neto 4½; 
5. J. van der Wiel 4½;
6. R. Hartoch 4½; 
7. L. Pliester 4½; 
8. F. Cuijpers 4; 
9. P. van der Sterren 4; 

10. L. Winants 3½.

In dit geweld eindigden R. van der
Veken en M. Krijger, dat jaar
weer clubkampioen, met ieder
een ½ punt onderaan. Jack Krij-
ger, die na een carrière in Brus-
sel, weer was teruggekeerd in
Zierikzee en passief lid werd van
de schaakvereniging was erin
geslaagd dit toernooi te organi-
seren, inclusief het werven van
sponsors. Het toernooi werd ver-
speeld in de Concertzaal.
Aardig was dat in 1987 ook de
vernieuwing van de vloer in de

Helmut Cardon tegen Martin Krijger; 31-8-87. (foto Joop van Houdt)

Beuze aan het Havenplein gereed
kwam. Als gevolg van een idee
van Han van der Made was in die
vloer een schaakbord opgeno-
men waarop openluchtschaak
kan worden gespeeld. 
De eerste partij werd gespeeld
tussen de achtjarige Freek Groo-
tenboer, het jongste lid van
Schaakvereniging Zierikzee en
J.J. van den Ende, erelid van de
vereniging. Burgemeester Assel-
bergs van Zierikzee voerde de
eerste zet uit.

Uit het archief van Hans Aan-
geenbrug komt de volgende stel-
ling uit een partij van Bart Kars-
tens in de hoofdklasse Zeeland
tussen Zierikzee en een team van
Het Witte Paard uit Sas van Gent.

wel na 4.Kf4 als na 4.Kf6 volgt 
4-,Tf5+  en is het na 5.Kxf5 pat
of zwart wint pion f3) 4…Td4+  
5 Kf5 en wit wint. 

Volgens het computerprogramma
Rybka heeft zwart na 1.Kc5 met
1…Tb3  kans op remise.

Bart (zwart) heeft zojuist Tb4+ ge-
speeld.  Duidelijk is dat na Kxb4

de partij remise is omdat wit
pat staat. Wit speelde Ka5
en Bart had zijn dolle toren.
Hij blijft steeds schaak ge-
ven langs de b-lijn en als wit
de toren neemt is het re-
mise. Dat is ook het geval
na 1. Ka5 Tb5+ 2. Ka6

Tb6+ 3.Txb6. 
Volgens Hans Aangeenbrug stel-
de de remise van Bart de plaats
van Zierikzee in dehoofdklasse
veilig. Winstkansen had wit gehad
na 1.Kc5 Tc4+ 2.Kd5 Td4+ 3. Ke5
Td5+ (op 3…Te4+ volgt 4.fxe4 en
het pat is opgeheven) 4.Ke4 ! (zo-

De dolle toren van Bart Karstens1990
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De Dikke Toren1991
In 1991 werd door Hans Baris een
nieuwe poging gedaan een club-
blad van de grond te krijgen.
Het eerste nummer was nog 
titelloos maar latere nummers
verschenen onder de titel “De
Dikke Toren”. Met de start van de
tweede jaargang nam Hans Aan-
geenbrug het stokje over van
Hans Baris als redacteur. Het
eerste nummer van de tweede
jaargang geeft een schat aan in-
formatie over het voor Schaak-
vereniging Zierikzee prachtige
jaar 1992. Hoeveel nummers van
“De Dikke Toren” zijn verschenen
is niet bekend. Het laatste num-
mer in bezit van de redactie is het
eerste nummer van de vierde

Hans Baris - M. Bonte
ZSB Hoofdklasse, Zierikzee -
Terneuzen, 08.02.1996

Hans Baris kwam in 1988 bij de
club en ontwikkelde zich tot een
sterke speler. Als hij erin slaagde
zich goed te concentreren, was
hij vooral tactisch één van de be-
teren van de club. 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 Het
Spaans is dé favoriete opening
van Baris. 3...a6 4.La4 Pf6 5.0–
0 d6 6.Te1 b5 7.Lb3 Lb7 8.c3
Pa5 9.Lc2 Le7 10.d4 exd4
11.cxd4 0–0 12.Pbd2 Te8 13.Pf1
Pd7 14.Pg3 c5 15.a4 Db6 16.b3
16.dxc5 wint een pion. Met de d-
pion terugnemen gaat niet omdat
Pd7 ongedekt is. Na terugnemen
met de dame of het paard volgt
17.b4. 16...Pc6 17.Pf5
De koningsstelling van zwart is
niet goed bemand, Baris sluit
het centrum voorlopig af, en di-
rigeert zijn stukken in de richtig
van de koningsvleugel. 
17...Tad8 18.d5 Pce5 19.Pxe7+
Txe7 20.Lg5 f6 21.a5 Dc7
22.Lh4 Lc8 23.h3 Pg6 24.Lg3
Pde5 25.Ph4 Pxh4 26.Lxh4 Pg6

27.Lg3 Ld7 28.Dd2 Le8 29.f4 
Het spel begint zich te concen-
treren op de dreigende opmars
van de witte e-pion. 29...Lf7
30.Te3 Tde8 31.Tae1 Kh8?
Zwart ziet het niet goed; met
31…Td8 had hij de komende
opmars van de d-pion kunnen
verhinderen. 32.e5 fxe5 33.Lxg6
Lxg6 34.fxe5 dxe5 35.d6 Dd7
36.Lxe5 Te6??

37.Dc3? Hier had 37.Lxg7+ een
toren kunnen opleveren! 37...Kg8
38.Dxc5 Lf7 39.h4 Tc8 40.Dd4
Tg6 41.Tg3 Txg3 42.Lxg3 Le6
43.h5 h6 44.Lh4 Tc6 45.Le7
Lxb3 46.Te3 Lf7?? De beslis-
sende fout. Met 46…Tc1+ 47.Kh2
Td1 48.Dc3 Le6 had zwart het wit
nog lastig kunnen maken. 47.Tg3
g6 48.hxg6 Le6 49.Tf3 Tc8
50.Df4 Ld5 51.Dxh6 Tc1+
52.Kh2 En zwart gaf op. 1–0Voorpagina “De Dikke Toren” sep. 1992

jaargang uit oktober 1994. Hier-
onder de voorpagina van het
eerste nummer van de tweede
jaargang.

Zierikzee Zeeuws kampioen1992

In het seizoen 1991-1992 had
Zierikzee in de laatste ronde Vlis-
singen II als tegenstander en
Zierikzee had het in eigen hand.
Als het de uitwedstrijd zou win-
nen was Zierikzee kampioen, bij
een gelijkspel of nederlaag was
Vlissingen II kampioen. Het vol-
gende verslag van de hand van
Hans Aangeenbrug is overge-
nomen uit “De Dikke Toren”.

“De match tegen Vlissingen stond
in het teken van een volledig

taktische opstelling van hun kant.
Op basis van elo-punten was
uitgerekend dat als de eerste
vier borden wisselden met de on-
derste vier dat er een 4-4 gelijk-
spel te verdienen viel. En inder-
daad waren de eerste vier borden
vrij vlot klaar. Seeleman won do-
delijk snel een franse partij met
een bekend openingstrucje. Mijn

partij tegen Lammers leek even
op remise af te gaan totdat ik wits
waardevolste pion mocht con-
sumeren. In de volgende paniek-
fase van vlissingse kant mocht ik
een fraai mat-beeld op het bord
uitvoeren. Daar tegenover stond
dat Visser zich zijn eerste uitglij-
der van het seizoen permiteerde.
1-2. Owe Boersma moest nog
behoorlijk werken tegen Kouwij-
zer. Totdat ook hij inzag dat het
toreneindspel verloren voor hen
was. 1-3. Daarna richtte zich alle



Kamp ZSB 1992. Vlnr: Hans Aangeenbrug, 
Owe Boersma, Erjen van Nierop, Bart Karstens,
Martin Krijger, Richard van der Veken, 
Hans Baris   (Foto Joop van Houdt)

aandacht op de onderste vier bor-
den. Duidelijk was dat Richard
een volle pion achter stond tegen
Clarisse. Van Dijke had alle geluk
dat bij Erjen de stoppen door-
sloegen. Een goede tot gewon-
nen stand veranderde in drie zet-
ten in een troosteloze puinhoop,
zonde. 2-3. Indertussen was Cla-
risse begonnen aan een slot-
aanval die zelfs tot mat voerde,
arme Richard. 3-3. Er moest dus
nog 1½ punt komen uit de par-
tijen van Martin Krijger en Ben
Snethorst. Dat leek er, beste le-
zer, op dat moment helemaal
niet op. Martin had net zijn fraaie
loper moeten ruilen om een totaal
gelijk paardeneindspel in te gaan
en Ben had geen goede opstel-
ling tegen het Konings-Indisch
gevonden. Nu moet ik vertellen
dat de achttallen in Vlissingen
achterin de zaal speelden die tij-
dens de wedstrijd door een gor-
dijn van de voorste zaal met bar
gescheiden is. Schakers die al
klaar waren met hun wedstrijd en
toeschouwers liepen voortdu-
rend via het gordijn in en uit. Som-
migen ontvluchtten de speelzaal
op zoek naar frisse lucht om het
verhitte hoofd te koelen. Bij dat
gordijn ontstond een opstootje
van druk speculerende schakers.

twee. Met een klap sloeg hij de
laatste pion van zwart van het
bord. Hiermee was het remise.
3½-4½ en promotie naar de
KNSB. In tien jaar clubschaak heb
ik nog nooit zoveel spanning en
emotie meegemaakt.”
De personele sterkte van Zierik-
zee bleek echter te smal om zich
te kunnen handhaven in de
KNSB. Na een jaar aanwezigheid
in de KNSB degradeerde Zierik-
zee weer naar de hoofdklasse.
Het team van Zierikzee bestond 
uit Visser, Boersma, Seeleman, 
Aangeenbrug, Van der Veken,
Krijger, Snethorst en Van Nierop.
Hierna de partij van Martin Krijger
(zwart) tegen Henk Massink.
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Zo af en toe kwam iemand met
het laatste nieuws over de twee
resterende partijen. Ben gelukte
het in wederzijdse tijdnood een
lastig te beoordelen paarden-
eindspel te bereiken. Martin
plukte zomaar een pion-
netje mee en promotie
leek weer heel dicht bij. 
Op een gegeven mo-
ment zag ik van
Dijke wankelend
met de han-
den in het
haar naar
buiten
komen. De vertwijfeling lag op zijn
gelaat. Martin had zijn voordeel
in winst omgezet. 3-4. Nu moest
alleen Ben niet verliezen. Helaas
was hij, in onzekerheid over de af-
loop van Massink-Krijger, remise
door zetherhaling uit de weg ge-
gaan. Dit was zijn stelling niet ten
goede gekomen. Visser kwam op
een gegeven moment woest door
het gordijn heen met de woorden:
Ben zit het xxxxxxxx helemaal
weg te geven. Wat hij had gezien
was dan ook hemeltergend. Snet-
horst en Welten waren een snel-
schaakpotje aan het doen met als
inzet al of niet landelijk spelen.
Gelukkig voor Zierikzee was Ben
de behendigste vluggeraar van de

Snethorst – Welten: 
strijden tot op het bot.



Commentaar Hans Aangeenbrug
in De Dikke Toren

1.b3? Dit vraagteken is niet
schaaktechnisch bedoeld, eerder
match-tactisch. Massink kon we-
ten dat Martin dit zelf ook wel
eens met wit speelt en dus op de
hoogte is van het vervelendste te-
genspel. Geen goede openings-
keuze derhalve.  1...e5 2.Lb2
Pc6 3.e3 d6 4.c4 Pf6 5.Pf3 Le7
6.d4 exd4 7.exd4 Lf5 8.Ld3
Lxd3 9.Dxd3 0–0 10.d5 Pb4
11.Dd2 a5! Deze zet impliceert
een pionoffer. Na het kritische
12.a3 volgt 12...Pa6! (12...Pe4?
13.De2 +-) en nu heeft zwart na
13.Dxa5 Pe4! voldoende com-
pensatie. 12.Pc3 Dd7 13.a3 Pa6
14.0–0 Pc5 15.Dc2 Dg4 Van
enig wit voordeel is geen sprake.
16.Tfe1 Tae8 17.h3 Dg6 18.Dxg6
hxg6 19.Pd4 Pd3 20.Te2 Pxb2

Henk Massink - Martin Krijger ZSB Hoofdklasse, Vlissingen - Zierikzee, 04.04.1992

21.Txb2 Pd7 Hier is het eerder
zwart die beter staat. De be-
langrijke diagonaal a1–h8 valt in
zijn handen. 22.Te1 Lf6 23.Txe8
Txe8 24.Te2 Kf8 25.Pdb5 Lxc3
Zal geen prettige beslissing ge-
weest zijn. 26.Pxc3 Pc5
27.Txe8+ Kxe8 28.b4 axb4
29.axb4 Pd3 30.Kf1 Pxb4
31.Ke2 c6 32.Pe4 Ke7 33.dxc6
bxc6 34.Ke3 f6 35.f3 Ke6 36.f4
Pc2+ 37.Kd2 Pa3 38.c5 Pc4+
39.Kd3 d5 40.Pg3 Pa5 41.Kc3
Pc4? 42.Pe2 Pe3 43.Pd4+ Kd7
44.g3 Pf5 45.Pe2 Pe3 Het valt op
dat het zwarte paard veel actie-
ver is dan zijn witte tegenvoeter.
46.Kd3 Pd1 47.Kd4 Pf2 48.Pg1
Ke6 49.g4 Pe4 50.Pf3 g5 Maakt
handig gebruik van het feit dat wit
het pionneneindspel na 51.fxg5
Pxg5! 52.Pxg5 fxg5 verliest.
51.f5+ Kd7 52.Pg1 Kc7 Toen ik
Martin deze zet zag uitvoeren wist

60.Pxd5 cxd5 61.Kxd5 Pxg4
62.Ke6 Ph6

Zierikzee wint Zeeuwse beker1992

In de finale voor de Zeeuwse be-
ker slaagde Zierikzee er opnieuw
in, eerder was dat gebeurd in de
strijd om de eerste plaats in de
hoofdklasse ZSB, haar aartsrivaal
Vlissingen terug te wijzen. Gerrit
Visser, Owe Boersma, Jan Seele-
man en Hans Aangeenbrug won-
nen overtuigend de finale met 3½
- ½. Feest dus ook omdat Johan
Hoogstrate voor bloemen en
champagne had gezorgd. Uit
deze finale de partij van Owe
Boersma tegen Ranfar Kouwijzer.
Later zou Zierikzee dit kunst-
stukje nog twee keer herhalen,
met zelfs dezelfde uitslag.
In 1999 won het bekerteam, be-
staand uit Hans Aangeenbrug,
Owe Boersma, Richard van der
Veken en Martin Krijger, in Anna
Jacobapolder met 3½ - ½ van
Denk en Zet. In 2003 versloeg het
viertal Hans Aangeenbrug, Bas
van de Graaf, Richard van der Ve-
ken en Arend Bandsma met 3½ -
½ het Middelburgse bekerviertal.

In het Rauzer-systeem van het Si-
ciliaans gaat zwart al snel in de
fout waarna Owe Boersma er
dwars doorheen gaat. 1.e4 c5
2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6
5.Pc3 d6 6.Lg5 e6 7.Dd2 Le7
8.0–0–0 a6 9.h3 Pe5 Een zwak-
ke zet, 9...Dc7 of 9...Pxd4 is be-
ter. 10.f4 Ped7 11.Lc4 Dc7
(diagram 1) Een blunder. Nodig
was 11...Pc5. Wit straft meteen.
12.Lxe6 fxe6 13.Pxe6 Dc6
14.Pxg7+ Kf7 15.Pf5 h6.
(diagram 2) Nog een blunder. Wit
stond al gewonnen, maar nu gaat
het helemaal snel. 16.Pxe7 Kxe7
17.Pd5+ Kf7 18.Lxf6 Zwart geeft
op. Na 18...Pxf6 19.Pxf6 Le6
(19...Kxf6 20.Dd4+) 20.Pd5 blijft
wit drie pionnen voor zonder eni-
ge compensatie voor zwart. 1–0

ik dat de zaak in zwarts voordeel
beklonken was. Massink pro-
beert nog een wanhopig paard-
offer in de hoop alle zwarte pi-
onnen op te eten. Dit maaltje
loopt de witte monarch echter
mis. 53.Pf3 Kb7 54.Pg1 Ka6
55.Pf3 Kb5 56.h4 gxh4 57.Pxh4
Pxc5 58.Pg6 Pd7 59.Pe7 Pe5

Owe Boersma - Ranfar Kouwijzer
ZSB Bekertoernooi 1992, Zierikzee - Vlissingen
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Jubileumtoernooi bij 80-jarig bestaan1992

Bij het 80-jarig bestaan in 1992
organiseerde Schaakvereniging
Zierikzee een rapidtoernooi met
een zeer sterke bezetting in de
hoofdgroep, in totaal veertien 
titelhouders waaronder drie
grootmeesters. 
In de lagere groepen spelen meer
dan vijftig schakers mee. Het
toernooi wordt gespeeld in de
Concertzaal met de hoofdgroep
op het podium. Eén en ander was
weer mogelijk door de inzet van
Jacques Krijger, die sponsorgeld
en daarmee de sterke deelne-
mers binnenhaalde. In de hoofd-
groep won Kuijf met 6 uit 7. 

In de eindstand (afbeelding) is te
zien dat de vijf leden van Schaak-
vereniging in de achterhoede
eindigden. Eindstand uit de Dikke Toren 2de jaargang no 1.

Zierikzee wint voor de KNSB-beker van De Variant1992

Ondanks dat hoofdklasser De
Variant uit Breda niet op volle oor-
logssterkte naar Zierikzee was
gekomen was dit een sensatio-
nele overwinning. Het viertal van
Zierikzee (Gerrit Visser, Owe
Boersma, Jan Seeleman en Hans
Aangeenbrug) won met 2½ tegen
1½, waarbij de club uit Breda vol-
gens Cor Jansen in zijn verslag in
de PZC nog goed weg kwam. In
de Zeeuwse pers kreeg deze
zege de nodige aandacht zoals
blijkt uit de volgende kop in de
Zierikzeesche Nieuwsbode:
De winst kwam tot stand door
winstpartijen van Jan Seeleman

tegen Petra Schuurman en van
Hans Aangeenbrug tegen A.Ver-
stappen, terwijl Gerrit Visser te-
gen internationaal meester Albert
Blees een plus remise scoorde. 
Van Jan Seeleman is hieronder
een partij opgenomen uit de
hoofdklasse van de ZSB. 
Hans Aangeenbrug won met een
spectaculaire slotcombinatie. 
Na de 36ste zet van wit was de
volgende stand bereikt. 

(Diagram 1) De laatste zet van wit
was het schijnoffer 36.Pb3xc5;
blijkbaar met de bedoeling om na
36…Dxc5 verder te gaan met

37.d4. Hans speelde echter veel
sterker 36…Ld4 en won na
37.Pb3 (beter is Pxb7) met
37…Dxg3+ 38.Kh1 Dg2+

Zierikzeesche Nieuwsbode 22-12-1992
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In de tweede helft van de 70er 
jaren werd Jan Seeleman domi-
nee in Brouwershaven, en meld-
de zich al snel aan bij de schaak-
club. Hij bleek een geduchte
versterking, en werd in 1978 en
1979 kampioen. In het begin van
de jaren ´90 kwam hij terug om
het eerste team te versterken, dat
toen kampioen van Zeeland werd,
en één jaar KNSB speelde. 

Onderstaande partij is uit de
Hoofdklasse van de ZSB, waar-

in Seeleman één van de be-
tere spelers van Zeeland

alle hoeken van het bord
laat zien. 1.e4 g6 2.d4

c6 3.Pc3 d5 4.e5 h5
5.Ld3 Ph6 6.Pf3 Lg4

7.h3 Lxf3 8.Dxf3
e6 9.g4 Dh4
Zwart maakt

duidelijk waar

(zie diagram, een prachtig dame-
offer) 39.Lxg2 fxg2+ 40.Kh2 Te1
41.Txe1 Txe1 en wit gaf op, hij
loopt mat in een paar zetten.

Jan Seeleman - Cees de Wolf
ZSB Hoofdklasse, Zierikzee - Middelburg, 12.10.1979

14.0–0–0

De koningen staan voorlopig vei-
lig, maar wit staat wel beter, alle
stukken staan actief. 
14...Lg7 15.g5 Pf5 16.Tg4 Dh2?
Zwart onderschat het gevaar; de
dame is hier te kwetsbaar. 17.Th1
17.Lf4 Dh8 18.Th1 was nog snel-
ler geweest. 17...Pxd4 met de
verrassende variant 17...Pxe5
18.dxe5 Dxe5 19.c3 had zwart
het langer kunnen uithouden.
18.Pxd4 Pxe5 19.Txh2 en zwart

Avontuur in Praag1993

In januari 1993 speelden Hans
Baris, Martin Krijger en Hans
Aangeenbrug op uitnodiging van
een Praags reisbureau mee in een
rapidtoernooi in Praag. Het toer-
nooi was sterk bezet en de Tsje-
chen bleken zeer fanatieke en er-
varen rapid-spelers te zijn die in
de tijdnoodfase zeer bedreven
waren in het winnen van slechter
staande stellingen. De Schou-
wenaren hadden bovendien
moeite om toeristische uitstapjes
met warme middagmaaltijden
en veel Pilsener Urquell te com-
bineren met het schaken. Uitein-
delijk werd Hans Aangeenbrug
vijfde en deelden Hans Baris en
Martin Krijger de achtste plaats.
Uit de derde ronde deze jeugd-
zonde van Hans Aangeenbrug.

1.f4 e5 Het Fromgambiet, een ra-
dicale poging om 1. f4 te weer-
leggen, echt een opening voor
schakers met stalen zenuwen.
Wit hoeft overigens het gambiet
niet aan te nemen, met 2. e4 kan
hij overgaan naar het konings-
gambiet. 
2.fxe5 d6 3.exd6 Lxd6 4.Pf3 g5
5.g3 g4 6.Ph4 Pe7 7.e4 Pg6
8.Pf5 Lxf5 9.exf5 Pe5 10.Lg2
(Diagram 1) Zwart heeft een voor-
sprong in ontwikkeling voor de
geofferde pion. Hij gaat nu het be-

Vladimir Iletsko - Hans Aangeenbrug
Praag Open, 25.01.1993

ste verder met 10…Pbc6. De
voortzetting die hij kiest is niet
goed en geeft wit groot voordeel.
10...Lc5 11.Lxb7 c6 12.De2 0–0
13.Lxa8 Te8 14.Kd1 Pf3 15.Dd3

Dame-offer

zijn doel ligt: confrontatie op de
koningsvleugel. 
10.Pe2 Tg8 11.Tg1 hxg4
12.hxg4 Pd7 13.Ld2 0–0–0 
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De7 16.c3 Lg1 17.Kc2 
Een verschrikkelijke blunder, met
17.Txg1 Pxg1 18.De3 Pf3
19.Dxe7 Txe7 20.d4 heeft wit
winnend voordeel. 
Twee ronden verder in het toer-
nooi kwam dezelfde stelling na de
16e zet van zwart (Hans Aange-
enbrug) op het bord, nu speelde
de witspeler 17.Dc4 en won.

Jammerklacht 
van een teamleider

1995

Het 2de team
10 Maart 1995 zal ik als teamleider niet snel vergeten. Wat minimaal
4-4 had moeten zijn, gaf als eindstand 6-2 voor Meliskerke. 
Ik heb dan ook niet de behoefte een verslag te doen van deze 
nederlaag. In het komende seizoen moeten we er alles aan doen om
te winnen van Meliskerke. Als we positief denken en gemotiveerd aan
onze partijen beginnen moeten we succes kunnen boeken.
Nu wat betreft de gespeelde competitie als zodanig. Het 2de team is 
diverse malen tegen onze concurrenten verzwakt aangetreden en dat
is erg jammer. In de 3 wedstrijden die ons nog resten moeten en zul-
len wij beter moeten spelen, anders eindigen we op een der laatste
plaatsen en dat willen wij als “TEAM” toch niet. 
Kom luitjes hou nog even vol en motiveer jezelf om voor de grote 
vacantie aanbreekt nog een paar goede partijen te spelen. 3 April, 
28 April en 8 Mei zijn de speeldata van de nog te spelen wedstrij-
den. Doe mij een lol, rol de tegenstanders op. Oké ik reken op jullie.

Teamleider A. Bloom

Jan heeft al diverse prijzen gewonnen. Hij heeft
tweemaal de zomercompetitie gewonnen en ook
won hij tweemaal de prijs voor de beste 65+ spe-
ler. En last but not least heeft hij tweemaal de Bou-
wens-prijs gewonnen. Een prijs, die wordt toege-
kend aan leden, die een bijzondere prestatie
leveren.

Jan ontpopte zich niet alleen als een goede scha-
ker maar ook als bestuurder. Ten tijde van het voor-
zitterschap van Johan Hoogstrate is hij gedurende
zes jaar secretaris van onze vereniging geweest.
Daarnaast was hij zeer actief betrokken bij het
schoolschaken. Het eerste kontakt ontstond met de
basisschool in Ouwerkerk waar de jeugd zeer leer-
gierig bleek te zijn. Jan gaf zijn bevindingen door
aan de schaakclub. Het bestuur van de schaakclub
besloot hierop alle basisscholen te benaderen met
de vraag of er animo was voor het laten verzorgen
van schaaklessen. 

Op deze vraag werd een groot aantal positieve re-
acties ontvangen en wel zodanig dat Jan zich ver-
plicht voelde om op vijf basisscholen schaaklessen
te gaan verzorgen. Hij deed dit op vier dagen per
week. Op een bepaald moment vond zijn vrouw dit
toch te veel van het goede omdat ze nooit meer een
lang weekeinde weg konden. Jan heeft toen de 

Interview met Jan Verduijn den Boer

Jan heeft zo ongeveer een generatie geleden de
pensioengerechtigde leeftijd bereikt (hij is van 24 april
1922) en is de nestor van onze vereniging. Ondanks
zijn leeftijd blijft hij een moeilijk verslaanbare en taaie
tegenstander.

Op 5-jarige leeftijd heeft hij de beginselen van het
schaken geleerd van zijn vader. Nadat Euwe in 1935
wereldkampioen was geworden, is hij zich meer se-
rieus met de schaaksport gaan bezighouden. Maar
er zijn ook jaren geweest waarin hij geen schaak-
stuk heeft aangeraakt.

Na werkzaam te zijn geweest bij Rijkswaterstaat tot
1965 is Jan in dienst getreden bij het Hoogheem-
raadschap van Delfland alwaar hij in 1985 vervroegd
is uitgetreden. In 1987 – Jan en zijn vrouw woon-
den inmiddels in Noordgouwe - las hij een artikel
in de krant waarin mensen werden uitgenodigd om
eens vrijblijvend kennis te komen maken met onze
vereniging door middel van deelname aan het zo-
merschaak toernooi. Jan kwam terecht bij een ge-
zellige club van schakers en besloot om die reden
lid te worden. Hij leefde in de veronderstelling dat
hij zo van het bord geveegd zou worden maar dat
viel mee. Toen hij voor de eerste keer deelnam aan
de interne competitie eindigde hij in de middenmoot.
Zijn beste prestatie intern was een 5e plaats.
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lessen op de vrijdag laten vervallen. De basisschool
uit Oosterland kwalificeerde zich onder zijn leiding
voor het Zeeuwse kampioenschap. Op 85-jarige
leeftijd vond hij het welletjes en heeft hij het school-
schaakstokje overgedragen aan zijn opvolger. 

Als speler kan Jan het beste worden gekenschetst
als iemand met een neiging tot onverhoedse aan-
vallen, die hij niet altijd kan overzien. En dat maakt
hem juist zo onberekenbaar. In principe is hij een
d4-speler maar hij durft ook met f4 te openen hoe-
wel hij dit riskant vindt. Daarnaast is hij een spor-
tieve speler evenals Botwinnik van wie hij een groot
bewonderaar is. 
“Als een tegenstander in uiterste tijdnood komt en
het is volgens mij een remise stand, dan bied ik re-
mise aan. Als dit wordt geweigerd dan ga ik door
tot het einde. Als ik winstkansen zie, speel ik ge-
woon door ook al zit mijn tegenstander in tijdnood”. 

“Ik vind het jammer dat bij de interne competitie het
z.g. Keizersysteem wordt gehanteerd. Ik vind dit een

oneerlijk systeem. Het zou veel eerlijker zijn als je
bij winst gewoon 1 punt kreeg, bij remise een ½ punt
en bij verlies 0 punten. Ik heb dit indertijd op de Al-
gemene Ledenvergadering naar voren gebracht
maar het voorstel heeft het niet gehaald”.

Jan is een voorstander van vrouwenschaak. Vrou-
wen zouden meer aangemoedigd moeten worden
om te gaan schaken. Ze kunnen het namelijk net
zo goed als mannen maar op een of andere manier
komt het er niet zo van bij de vrouwen terwijl zij in
het schaken heel goed gebruik zouden kunnen ma-
ken van hun aangeboren raffinement. Misschien dat
het instellen van een prijs voor de beste dame van
onze vereniging als stimulans hiertoe kan dienen,
aldus Jan.

Nadat we de schilderijen van zijn vrouw hebben be-
wonderd, nemen we afscheid , met op de achter-
grond de klanken van een zigeunerorkest, van deze
in leeftijd “oude” maar in de geest jonge schaker.
Hieronder een partij uit de externe competitie.

De Najdorfvariant van het Sicili-
aans komt op het bord. Van bei-
de kanten niet foutloos maar
heel enerverend en leuk om na te
spelen. 1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4
cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.Ld3
e5 7.Pb3 Le7 8.Le3 Le6 9.Dd2
Pc6 10.0–0–0 Tc8 11.f4 b5
12.Pe2 0–0 13.Tdg1

Ben Mulder - Jan Verduijn den Boer
ZSB Hoofdklas, Souburg 3 - Zierikzee , 12.01.1996

De witte bedoelingen zijn duide-
lijk, maar zwart is zeker niet zon-
der kansen. 13...Dc7 14.h3 Tfd8
15.g4 Lxb3 16.axb3 d5 Dit kost
een pion en de kwaliteit, maar
zwart heeft compensatie door
goede aanvalskanten. 17.g5 Pe8
18.exd5 Txd5 19.Lxh7+ Kxh7
20.Dxd5 Pb4 21.De4+ g6 22.c3
Beter is hier 22.Pc3 22...Pd6
23.Db1 Blijkbaar durfde wit
23.Dxb4 niet aan. Toch is dat de
beste zet, na 23…Pc4 24.Lb6
blijft wit zowel na 24…Pxb6 als na
24…Db7 in het voordeel. 23...Pf5
24.Ld2 Td8 25.Th2

Jammer, constateert Hans Aan-
geenbrug in zijn analyse in de Zie-
rikzeese Nieuwsbode. 
Niet 25…Dd6 maar 25…Pd3+ is
hier de zet. 
25...Dd6 26.Pg3 Pd3+ 27.Kc2
Ph4 28.Df1 exf4 29.Pe4 De5
30.Te2 Df5 31.Tg4 f3 32.Txh4+
Kg7 33.Te3 Pe5 34.Kc1 Lxg5
35.Pxg5 Dxg5 36.The4 Dg2
37.Txf3 Dxd2+ 38.Kb1 Pxf3
39.Dxf3 Dd5 40.c4 Dc6 41.Dc3+
Kg8 42.Th4 f6 43.Dc2 Kg7
44.Tg4 Dh1+ 45.Ka2 g5 46.h4
Td1 47.b4 Ta1+ 48.Kb3 Df3+ 
0–1Jan Verduijn den Boer



Hans Böhm speelt simultaan1997
Ter gelegenheid van het 85-jarig
bestaan had Han van der Made
voor de vereniging internationaal
meester Hans Böhm binnenge-
haald als simultaanspeler. Het
evenement vond plaats op een
mooie locatie. Op de eerste eta-
ge van het gebouw van Driekleur
Makelaars aan het Havenpark
(thans Notariskantoor Klaassen)
neemt Böhm het op tegen 30 te-
genstanders waaronder één vrouw
en een vijftal jeugdspelers. Hans
Böhm speelt niet alleen sterk
maar maakt ook een heel sym-
pathieke indruk. Uiteindelijk stond
hij slechts vijf remises toe en be-
haalde een score van 91,3 %.

28ste kersttoernooi van de ZSB op de Brack-1997

Bij het 85-jarig bestaan mocht het
traditionele kersttoernooi van de
ZSB door Schaakvereniging
Zierkzee worden georganiseerd.
John van Dalsen, lid van de ver-
eniging en eigenaar van de zeil-
klipper Bracksand, bood aan het
toernooi aan boord van zijn schip
te verspelen. De Bracksand, die
stamt uit 1899, biedt plaats aan
50 schakers en was een prach-
tige ambiance voor het toernooi. 

Het toernooi in 1997 trok scha-
kers uit heel Zeeland en werd uit-
eindelijk gewonnen door Roeland
Alders uit Souburg.

Het is voor wat betreft de Brack-
sand niet gebleven bij dit toernooi
in 1997. In 1999 werd het kerst-
toernooi van de ZSB weer op de
Bracksand gespeeld. Hiernaast is
de poster uit 1999 met als ach-
tergrond de klipper in volle glorie
afgedrukt.

Poster kersttoernooi 1999

Van rechts naar links: Chris van Eldik, Arend Bardsma, Martin Krijger en enkele
niet-clubleden (collectie Schaakvereniging Zierikzee, Fotograaf Han van der Made)

38
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Meer recent is de Bracksand de
locatie waar op vrijdagavond
wordt gespeeld, de zomercom-
petitie wordt gespeeld en waar
het individuele schaakkampioen-
schap voor leerlingen van de ba-
sisscholen van Schouwen-Dui-
veland plaats vinden. 
John van Dalsen is er in geslaagd
op een unieke manier twee van
zijn passies met elkaar te verbin-
den. Schaakvereniging Zierikzee
heeft hier groot profijt van.

Het ZSB kersttoernooi is ook na
1999 nog een aantal jaren door
Schaakvereniging Zierikzee ge-
organiseerd. Mis ging het in 2010,
toen hevige sneeuwval er toe
leidde dat het toernooi helaas
moest worden afgeblazen.

Frans Jansen - 
John van Dalsen
Zierikzee Intern, 02.01.2012

In onderstaande partij komen de
speelstijlen van beide spelers
goed tot uiting. De witspeler blijft
proberen het initiatief te verove-
ren. De zwartspeler gaat het liefst
uit van een gesloten stelling, en
wacht tot hij kan counteren. 
1.d4 e6 2.c4 c6 3.Pc3 d6 4.Pf3
Le7 5.e3 b6 6.Le2 Lb7 7.a3 Pd7
8.0–0 Pgf6 9.b4 a6

Een typische stelling voor Van
Dalsen. De zwarte stelling is
moeilijk aan te pakken en flexibel.
10.Lb2 d5 11.c5 b5 12.Ld3 h6
13.Dc2 Pf8 14.Pe5 Wit ziet een
gaatje! De witte velden op de
zwarte koningsvleugel zien er
zwak uit. 14...P6d7 15.f4 f5
16.a4! Goed gezien, ook de wit-
te velden op de zwarte dame-
vleugel kunnen worden aange-
pakt. 16...Pxe5 17.fxe5 Lg5
18.Df2 g6 19.e4 De7 20.exf5
gxf5 21.axb5 cxb5 22.Le2 Een
sterke voortzetting is ook
22.Lxb5+! axb5 23.Txa8+ Lxa8
24.Pxb5 Pg6 25.Pd6+ Kf8 26.b5
, en wit heeft beter spel. 22...h5
23.Lc1 h4 24.Lxg5 Dxg5

Wit staat nog steeds beter, maar
zwart begint zijn kans te ruiken:
een open lijn naar de vijandelijke
koningsstelling. 25.h3
Wit schrikt en verzwakt zijn ko-
ningsstelling. Alsnog 23.Lxb5!
was weer sterk. 25...Pg6 26.Ta2
Ke7 27.Lg4 Thf8 28.Le2 Lc6
29.Ld3 Dg3? Kost een pion.
30.Dxg3 hxg3 31.Pe2 Le8
32.Pxg3 Th8 33.Pe2 Th4 34.Kh2
Lf7? 35.g3? Weer had slaan met
de loper op b5 wit voordeel ge-
bracht. 35...Th6 36.Pf4 Thh8
37.Pxg6+ Lxg6 38.Tf4 Lf7 39.h4
Lh5 40.Le2? Geeft zwart de mo-
gelijkheid te counteren! 40...Lxe2
41.Txe2 a5 42.bxa5 Txa5 43.Tb2
Kd7 44.Kh3 Kc6 45.g4 Ta3+
46.Kg2 Txh4 47.Tf3?
Een blunder bij een laatste poging
het initiatief te heroveren. 
Na 47...Txg4+ 48.Kf2 Txf3+
49.Kxf3 Txd4 gaf wit op. 0–1

Simultaan van Martin Krijger en Jan Verkerk2000

In het seizoen 1999-2000 namen maar liefst 45 seniorleden deel aan
de interne competitie. Martin Krijger werd clubkampioen met een 
score van 86½ procent! Volgens traditie speelde Martin simultaan 
tegen de overige clubleden. Die gingen er goed voor zitten, Martin
had het zwaar en bleef met zijn score steken onder de 50 procent.
Normaal schaken en simultaanspelen zijn duidelijk twee verschillende
zaken!

Opmerkelijk was dat in 2000 nog één van de andere clubleden 
simultaan speelde. Dat was Jan Verkerk, 22ste in de interne competitie,
die een lang gekoesterde wens hiermee in vervulling zag gaan. 
Uit het jaarverslag van Han van der Made komt de volgende rapportage.

Verslag simultaanspel van 
Jan Verkerk
De oudste schaakspeler van de
Schaakvereniging Zierikzee, Jan
Verkerk, verrichtte een bijzon-
dere prestatie. Hij daagde tien
spelers van de vereniging uit om
een simultaanwedstrijd tegen
hem te spelen. Het tiental werd
door hem zorgvuldig uitgeko-
zen. “Allemaal mensen tegen wie
ik graag speel” zei hij. Hij is al 38
jaar lid van de vereniging, dus
kent hij zijn pappenheimers.
Alle waarschuwingen ten spijt
begon de 83 jarige, gewapend
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met een stok, aan een loodzwa-
re opgave. Blijkbaar had hij zich
terdege voorbereid. In de mees-
te partijen stelde hij zich verde-
digend op. Werd een stelling te in-
gewikkeld dan bracht hij door
tactische afruilingen een vereen-
voudiging tot stand. Vooral de
manier waarop hij matdreigin-
gen pareerde en materiaalach-
terstand verhinderde was knap.
Na ruim twee uur spelen werd de
avond afgesloten met een zeer
bevredigend resultaat. Alle spe-
lers hadden diep respect voor zijn
prestatie. Eén winstpartij, 8 keer
remise en slechts één wedstrijd
verloren. (50 %)
Hij was zichtbaar vermoeid. “Het
is me allemaal toch nog best

Vrouwen kunnen 
wel schaken

2000

Naast Euwe was Jan Hein Don-
ner jarenlang de enige Neder-
landse grootmeester. In zijn
schaakstukjes, in diverse dag- en
weekbladen, toonde hij zich een
provocateur van grote klasse. 
Je telde pas mee in de Neder-
landse schaakwereld als je door
Donner op de korrel was geno-
men. Berucht was ook zijn stel-
ling: “vrouwen kunnen niet scha-
ken”. Dat is volkomen flauwekul

natuurlijk. Onder andere de Pol-
gar zusjes, met name Judit, heb-
ben dat wel bewezen. Bij schaak-
vereniging Zierikzee hebben niet
zonder succes ook regelmatig
vrouwen meegespeeld. 
Onderstaande partij is van Hen-
ny de Jonge. Zij leidde jarenlang
samen met haar man Adri de in-
terne competitie. Zij kregen daar-
voor in 2006 de Bouwensprijs
toegekend.

(Diagrammen links)
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Pf3 h6
Dit is de Beckervariant, een soli-
de manier om in het konings-
gambiet de grote complicaties te
vermijden die kunnen volgen op
een direct g5.
4.Lc4 De7 5.De2 g5 6.h4 Lg7
7.hxg5 hxg5 8.Txh8 Lxh8 9.c3
Pc6 10.d4 d6 11.Lb5 Ld7
12.Pbd2 g4
(Diagram 1) De opening van wit is
mislukt, zwart heeft een pion meer
en een voorsprong in ontwikkeling
en gaat direct in de aanval. 
13.Pg1 Dh4+ 14.Kd1 Dh2 15.Df1
a6 16.Ld3 Pge7 17.Pc4 Pg6
18.e5

Beter was hier 17…Pe2, op g1
staat het paard buiten spel.
18...dxe5 19.Lxg6 fxg6 20.Pxe5
Pxe5 21.Lxf4 Dh5 22.De2
(Diagram 2) Hier had wit 22.dxe5
moeten spelen. Nu krijgt wit zijn
stuk niet meer terug.
22...Lb5 23.c4 Lxc4 24.Dc2 
0–0–0 25.b3 Txd4+ 26.Ld2 g3+
27.Kc1 Pd3+ 28.Kb1 Lb5 29.Le3
Td7
(Diagram 3) Nog beter is 29.Pb4,
maar wit vindt het genoeg en
geeft op, hij komt minstens een
volle toren achter. Een uitste-
kende partij van Henny tegen
een tegenstander met een veel
hogere rating. 0–1

Albert Vermue - Henny de Jonge-Schot
Vlissingen HZ Open, 31.07.2000

Schaken en eten  
bij Pang Yuen

2001

Sedert tien jaar wordt door ons lid
Pang Yuen, eigenaar van restau-
rant de “Zeeuwsche Herberghe”
aan het Havenplein in Zierikzee,
een avond georganiseerd waar-
in schaken wordt gecombineerd
met een gezamenlijk diner. 

Alle schakers met aanhang zijn op
deze jaarlijkse avond welkom.

Tijdens het nuttigen van een 
welkomstdrankje wordt onder-
ling kennis gemaakt met de 
partners. Aansluitend nemen 
de schakers plaats achter het
schaakbord. Er wordt gong-
schaak gespeeld, dat wil zeggen
om de paar seconden wordt op
een gong geslagen. Dat betekent:

1

2

3
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“Nu een zet doen”. Dat is lastig
want de bedenktijd is kort en je
kan die niet zelf indelen.
De partners kijken toe, spelen een
ander spel of zitten gezellig met
elkaar te praten. Na afloop van
alle partijen wordt een prijs, die
beschikbaar is gesteld door de
“Zeeuwsche Herberghe”, uitge-
reikt aan de winnaar. Ter afsluiting
is er een gezamenlijk diner, voor

de meesten is dat het hoogtepunt
van de avond.
Grappig is dat in vroeger jaren 
de bovenzaal in de “Zeeuwsche
Herberghe” als clublokaal van
de vereniging fungeerde. 
Tegenwoordig speelt de vereni-
ging al geruime tijd op een andere
locatie.
Als schaker behoort Pang Yuen
tot de middenmoot in de vereni-

ging. Echter sinds hij in zijn res-
taurant wat gas terug heeft ge-
nomen, worden zijn resultaten in
de interne competitie beter.
In onderstaande partij speelt hij
tegen Piet de Vreede. Het is een
wilde partij, Piet had een win-
nende aanval maar maakte die
niet goed af. Zijn tegenstander
greep toen zijn kans.

Pang Yuen - Piet de Vreede
Zierikzee Intern, 11.05.2011

Aan de volgende partij is te zien
dat er twee echte liefhebbers
achter het bord zitten. Om de
beurt krijgen ze voordeel, en ver-
spelen het ook weer in hun en-
thousiasme. Pang Yuen is meest-
al wat voorzichtiger in zijn spel,
Piet de Vreede zoekt graag het
avontuur. 
1.e4 d6 2.Pf3 Pf6 3.Pc3 Pbd7
4.Lc4 h6 5.d3 e5 6.0–0 c6 7.Te1
Le7 8.d4 exd4 9.Pxd4 Pb6
10.Ld3 Dc7 11.Lf4 Pg4 12.Df3
Lf6? 13.Pde2?
Beide spelers overzien de vol-
gende fraaie zettenreeks:
13.Pdb5! cxb5 14.Pxb5 Dc6
15.Pxd6+ Kf8 16.e5 Dxf3 17.gxf3
Lg5 18.Lxg5 hxg5 19.fxg4  met
voordeel voor wit. 13...Le6 14.a4
0–0–0
Zwart is niet bang uitgevallen. On-
danks dat wit zojuist de a-pion
heeft opgespeeld, durft hij de lan-
ge rokade toch aan. 
15.b3 Le5 16.a5 Pd7 17.a6 b6
18.b4 b5 19.Ta3 g5 20.Lxe5
Pdxe5 21.Dg3 Pxd3 22.cxd3 h5

23.h3 h4 24.Df3 Pe5 25.De3 g4
26.Pf4 Wit ziet de volgende zet-
ten niet:  26.Pxb5! cxb5 27.Tc1
26...gxh3 27.Pxh3 Tdg8 28.Kf1
Kb8 29.Pe2 Lxh3 30.Dxh3 De7
31.Pd4 Kc7? 32.Pf5 Dd8 33.Tc1
Tg6 34.Tac3 Dg5
Hier was 34...Kb8 nodig om de
koning veilig te stellen, alvorens
aan te vallen.  35.f3 Pxd3??
Zwart ziet wit´s volgende zet he-
lemaal over het hoofd. Ook hier
was 35…Kb8 nodig geweest.
36.Txc6+ Kb8 37.Tb1??
Een enorme blunder. De compu-
ter rekent nu uit dat zwart mat in
12 kan geven! Goed voor wit is
37.Pe7 Dxc1+ 38.Txc1 Te6
39.Df5] 37...Dd2 38.Kg1 Df2+

39.Kh1 Pf4 40.Dh2
De cruciale stelling van de partij.
Zwart staat duidelijk veel beter,
maar wat is nu de beste voort-
zetting? 40...Txg2??
Om de aanval goed voort te zet-
ten was 40…h3 of 40...Tg3 beter
geweest. Nu heeft wit weer de
betere stelling! 41.Dxf4
Het is verbluffend te zien dat
zwart ineens verloren staat, en nu
geeft wit het niet meer weg!
41...Dd2 42.Dxd6+ Dxd6
43.Pxd6 h3 44.Tbc1 Tgg8
45.Pxf7 Th7 46.Pd6 Thh8 47.e5
h2 48.f4 Tf8 49.f5 Thg8 50.e6
Tg1+ 51.Txg1 hxg1D+ 52.Kxg1
Tg8+ En zwart gaf op, waarna
beide spelers nog lang aan het
analyseren waren. 1–0

Thema-avonden2002

Vanaf 2002 wordt als regel één
keer per jaar een thema-avond
georganiseerd. Deze avonden
tot lering maar voornamelijk tot
vermaak werden voorbereid en
ingeleid door Bas van de Graaf.
Thema’s, die aan de orde kwa-
men, waren onder andere: wilde
gambieten, zoals het Ierse gam-

biet, de match om het wereld-
kampioenschap tussen Kramnik
en Anand, de Franse opening,
blunders, en toveren. Bij dit laat-
ste thema ging het om verras-
sende, kolossale zetten.

De avond over het Frans heeft er
in ieder geval toe geleid dat Kees
Bimmel de Winawervariant niet
zonder succes, zie zijn partij te-
gen Herman Jukkenekke in dit
boek, aan zijn repertoire heeft toe-
gevoegd. Voor het thema blun-
ders had de inleider ook zijn ei-
gen ervaring ingebracht. In de
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interne competitie 2008-2009
werd na lang laveren in de partij
Sjaak Spiegels – Bas van de
Graaf na de 46ste zet van zwart
de volgende stelling bereikt:

stand na 46…Kc5-b4

Zwart staat goed met paard te-
gen slechte loper. Wit, in hevige
tijdnood, had met 47.g5 nog een
list verzonnen. Na 47…Ka3??
volgde 48.h6 en was de list ge-
lukt, wit brak door, haalde een
dame en won. Had zwart 47…h6
gespeeld dan had hij kunnen

winnen: 48. gxf6 gxf6 49. Ke3 a5
50.Kd2 Ka3 zwart wint een pion
en kan een beslissende vrijpion
creëren.

Het probleem met blunders is:
een blunder van de tegenpartij
geeft nauwelijks voldoening maar
van een eigen blunder slaap je

slecht. De vraag is hoe vermijd je
blunders? Het antwoord is: op je
handen zitten en als je een zet
hebt bedacht eerst tot tien tellen.
Jammer genoeg werkt dat niet in
tijdnood. 

Op het nippertje2003

De laatste tien jaren is het hangen
en wurgen met Zierikzee in de
hoofdklasse van de ZSB. De top
in de vereniging is tegenwoordig
smal waardoor Zierikzee veelal in
de onderste regionen van de
hoofdklasse is te vinden. Dit was
ook het geval in 2002-2003. Bij
het ingaan van de laatste ronde
van de ZSB competitie, een ge-
zamenlijke ronde die toen in Zie-
rikzee werd gespeeld, stond Zie-
rikzee in wedstrijdpunten gelijk
met HWP 4 maar had een halve
bordpunt meer. Een gelijk spel
was voldoende voor behoud van
de plaats in de hoofdklasse. We
waren er echter niet gerust op,
immers bij een grote vereniging
als HWP is men altijd wel in staat
voor zo’n laatste wedstrijd een
sterk team op te stellen. Bij Zie-
rikzee heerste het gevoel dat dat
ook dit keer het geval was. 
Na bijna vier uur spelen werd het

duidelijk dat het spannend zou
worden. Veel zou afhangen van
de uitkomst aan bord vier waar
Bas van de Graaf (Zierikzee,wit)
tegen Rudi Pauwels speelde.
Kort voor de tijdcontrole werd af-
gewikkeld naar het volgende 
pionneneindspel:

Speelt zwart 38...d5 dan is het vrij-
wel zeker remise. In tijdnood ko-
men echter drie zwakke zetten
achter elkaar: 38…c6 39.c4 ook
wit heeft tijdnood, 39.d5 is veel
beter 39…g4 40.d5 cxd5 nu 
wint wit probleemloos,40…c5 is
een betere verdediging 41.cxd5
b5 42.Kd4 Ke7 43.a4 bxa4
44.Kc4 Kd7 45.Kb5 Kc7 46.Kxa5
Kb7 47.Kb5 Kc7 48.Ka6 Kc8
49.Kb6 en zwart gaf het op: 1-0.
De totaal uitslag kwam hiermee op
4-4 en de plaats in de hoofdklas-
se was behouden. De teamleider
van HWP was onthutst en liet Rudi
Pauwels keer op keer zien hoe hij
remise had kunnen maken. Dit
bracht Han van der Made, toen de
teamleider van Zierikzee, ertoe de
volgende “troostende” woorden te
spreken: “Degradatie is voor jullie
toch geen probleem, met dit team
worden jullie volgend jaar fluitend
kampioen in de 1ste klasse”.

Stand na 38.f4



Johan Hoogstrate weg als voorzitter2003
Na 21 jaar nam, tijdens de jaar-
vergadering op 29 september, Jo-
han Hoogstrate afscheid als voor-
zitter van Schaakvereniging
Zierikzee. Met trots kon hij een
bloeiende vereniging overdragen
aan de nieuwe voorzitter Herman
Jukkenekke. Met recht werd hij
benoemd tot erelid van de ver-
eniging. In zijn voorwoord in dit
boek en in het interview met Jo-
han Hoogstrate dat is opgeno-
men blijkt zijn passie voor het
schaken en voor de vereniging.
Hij schaakt nog wekelijks met ple-
zier zijn partij in de interne com-
petitie en eindigt daar meestal in
de middenmoot. De hiernaast
opgenomen brief, die Aat Brakel
schreef bij het afscheid van Jo-
han Hoogstrate als voorzitter, is
een goede illustratie van de ge-
voelens van de vereniging voor
Johan Hoogstrate.

Rechts: Kopie van brief van Aat Brakel

Onder: V.l.n.r.: Johan Hoogstrate,
Herman Jukkenekke, Han van der
Made en Martin Krijger. 
(Ons Eiland 2-10-2003, foto: Luan
Fazliu)
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De tovenaar 
uit Zierikzee

Wanneer een voorzitter vertrekt,
komt er een nieuwe voorzitter. 
In 2003 werd Herman Jukke-
nekke de opvolger van Johan
Hoogstrate. 
Als voorzitter is hij een pietje
precies en houdt hij de vinger aan
de pols bij de vereniging. 
Als schaker is hij heel anders, 
natuurlijk wil hij wel winnen maar
het moet niet ten koste van het
spektakel gaan. Hij neemt risico’s
en ziet niet op tegen een incor-
rect stukoffer. Zijn grote voorbeeld
is Michael Tal, de tovenaar uit
Riga. Herman noemen we daar-
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om gekscherend wel de tovenaar
uit Zierikzee. Wat betreft openin-
gen heeft hij zo zijn stokpaardjes.
Eén van die stokpaardjes is de
Fajarowicz variant van het Boe-
dapester gambiet. In de partij
hiernaast speelt hij die tegen
Hans Aangeenbrug.

De tovenaar uit Zierikzee

Hans Aangeenbrug - Herman Jukkenekke
Zierikzee Intern, 24.10.2005

Wit had hier 12.g3 moeten 
spelen, nu staat zwart gewon-
nen en Herman speelt het 
netjes uit. 
12...Te8+ 13.Le4 Dxh2 14.Le3
Dh4+ 15.g3 Dxg3+ 16.Kf1 Pc6
17.Dg2 Txe4 18.fxe4 Dxe3
19.Dxh1 Dxc3 20.Te1 Pe5
21.Dh3 Dxc4+ 22.Te2 f6

Wit geeft op, hij blijft zonder
compensatie drie pionen achter.
0–1

1.d4 Pf6 2.c4 e5 3.dxe5 Pe4
4.Dc2 De meest rigoreuze
aanpak van zwarts bedoelin-
gen start met 4.a3. 

Na 4.Dc2 krijgt zwart
het initiatief. 4...Lb4+
5.Pc3 d5 6.exd6 Lf5
7.a3 Lxc3+ 8.bxc3
Dxd6 9.f3 

Hier blundert wit, correct was
9.g4 Lg6 10.Lg2 9...Pg3 10.e4
Pxh1 11.exf5 0–0 12.Ld3

Interview met Johan Hoogstrate

Johan Hoogstrate is erelid van onze vereniging en
is daarnaast voorzitter geweest van 1982 tot 2004.
Een schaakverleden waarover wel het een en an-
der valt te vertellen. Hoewel verrast stemde Johan
daarom direct in met een interview.

Johan is als leerling stuurman op de Grote Vaart in
1952 in aanraking gekomen met het schaakspel. Het
spel fascineerde hem zodanig dat hij besloot lid te
worden van schaakvereniging “De Zwarte Dame”
in Kruiningen waarvan ook zijn zwager lid was.
Zijn vader vond dat maar niks want die was voor-
zitter van de damvereniging in Yerseke.
Hij beëindigde zijn vaartijd als kapitein op de Kust-
vaart. Omdat hij werd afgekeurd voor zijn ogen –
iets dat hem emotioneel diep heeft geraakt- zocht
hij een baan aan de wal en ging werken bij het KNMI
bij de Deltadienst in Zierikzee waar hij uiteindelijk
afzwaaide als hoofd meteorologie.
In 1959 werd hij lid van Schaakvereniging Zierikzee.
In die tijd was Johan van den Ende voorzitter. 
Johan springt op en zegt dat hij op de vliering nog

een aantal boekwerkjes van Van den Ende heeft lig-
gen. Dit boekwerkje genaamd “Geschift Werk” be-
vat een selectie uit door Johan van den Ende sa-
mengestelde schaakstudies en werd in 1982
uitgegeven door de schaakclub. Hij heeft Johan van
den Ende opgevolgd als voorzitter van onze ver-
eniging. Eén van zijn dochters is getrouwd met een
zoon van Van den Ende. Ook in de schaakwereld
blijkt het een “kleine wereld” te zijn.
Johan is een d4-speler. Hij vindt dat je met deze ope-
ning sneller een aanval kunt opzetten dan met een
e4-opening. Hij kan goed tegen zijn verlies en heeft
daar geen slapeloze nachten van maar een winst-
partij blijft toch het mooiste dat er is. Prijzen heeft
hij nooit gewonnen behalve de Bouwensprijs, die
wordt toegekend aan leden, die een uitzonderlijke
prestatie voor de club hebben geleverd. Bij de eind-
stand van de interne competitie kun je Johan
meestal terugvinden zo rond de 15e plaats, een mid-
denmoter dus. Mogelijk komt dat door het feit, dat
hij niet snel remise zal aanbieden. Het is bij Johan
meer “de dood of de gladiolen”. Hij kan zich 
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behoorlijk ergeren aan bepaalde gewoontegebaren
van de tegenstander. Johan wil niet dieper ingaan
op deze gebaren en hij wil ook geen namen noe-
men omdat dan de mogelijkheid bestaat dat al zijn
tegenstanders dezelfde gebaren gaan maken het-
geen zal leiden tot irritaties en waarschijnlijk dus 
verliespartijen.
Vroeger werden partijen in de interne competitie 
– na afloop van de tijdslimiet – nog afgebroken. 
Johan van den Ende deed dan de arbitrage. De be-
slissing was dan winst, verlies of remise. Tegen deze
beslissing kon geen bezwaar worden aangete-
kend. De kortste partij staat nog in het geheugen van
Johan gegrift, in 12 zetten mat tegen Hans Baris. De
langste partij kan hij zich niet meer herinneren. Het
Keijzersysteem werd rond 1980 bij de schaakclub
geïntroduceerd door Jan van Loon. Men leefde toen
nog in het computerloze tijdperk en het bijhouden van
de stand en de paring moest elke week handmatig
worden berekend, een heidens karwei, aldus Johan.
Hij heeft heel lang schaaklessen gegeven op de ba-
sisschool ’t Kofschip. In het begin samen met Stof-
fel Stoel. Hij wilde daarmee de liefde voor het
schaakspel overbrengen op de jeugd. En ook dat
ze het zouden volhouden. Dat laatste blijkt een moei-
lijke opgave te zijn omdat de jeugd bij het verlaten
van de basisschool ook belangstelling krijgt voor 
andere zaken.
Het was wel een leuke tijd. Een dochter geeft na-
melijk les op basisschool “Binnen de Veste”.
Bij het schoolschaakkampioenschap van Schou-
wen-Duiveland ontstond hierdoor tussen vader en
dochter een gezonde spanning over de vraag wie
er kampioen zou worden.
Het kampioenschap wordt meestal gewonnen
door “Binnen de Veste”.

Johan was een bewonderaar van Kasparov maar
later is dit minder geworden omdat Kasparov zich
met de politiek ging bemoeien en het een beetje
“hoog in de bol” ging krijgen. Hij zou het liefst nog
een keer tegen Hans Ree spelen. Hij kent de
grootmeester Hans Ree omdat hij hem een keer
heeft opgehaald en teruggebracht naar het station
in Goes. Ree kwam toen een simultaan spelen in
Zierikzee. Ook Donner en Böhm hebben simultaans
gegeven in Zierikzee.
Hoogtepunt vond hij wel het rapidtoernooi in het
Huis van Nassau waaraan de Amerikaanse groot-
meester Christiaansen deelnam en ook groot-
meester Van der Wiel. Korchnoi was wel uitge-
nodigd maar is toen niet komen opdagen. Twee spe-
lers van Schaakvereniging Zierikzee mochten aan
het toernooi deelnemen. Dit alles was in het kader
van het 70-jarig bestaan in 1982.
Als dieptepunt heeft hij, tijdens zijn voorzitterschap,
de gang van zaken ervaren met betrekking tot de
opvolging van de barbezetting. Johan heeft toen per-
soonlijk toezeggingen gedaan terwijl hij de kwes-
tie beter eerst bij het bestuur had kunnen aan-
kaarten. Het heeft ook de schaakclub toen geen
goed gedaan en dat spijt hem het meest.
Tenslotte deelt Johan mee dat hij de schaakclub een
fantastische vereniging vindt waar een goede sfeer
heerst. Er bestaat geen haat en nijd tussen de le-
den, die altijd op de maandagavond met veel ple-
zier hun partijtje komen spelen.
Bij het afscheid overhandigt Johan een 20-tal
exemplaren van “Geschift Werk” van Johan van den
Ende met het verzoek deze te overhandigen aan het
bestuur. Met de opdracht er een goede bestemming
voor te zoeken. Op deze pagina (boven) een leuke
en korte partij uit de interne competitie.

Johan Hoogstrate - Hans Baris
Zierikzee Intern, 11.10.2003

Johan Hoogstrate en Hans Baris
kennen elkaar al lang en hebben
heel wat potjes geschaakt. Baris
heeft wel eens de neiging te snel
te spelen. Zo ook nu, wat Hoog-
strate in staat stelt de partij met
een fraaie zet te beslissen. 
1.d4 c5 2.Pf3 Pc6 2...cxd4 was
beter. Nu komt het paard op een
zijspoor. 
3.d5 Pb4 4.e4 Pf6 5.Pc3 b6 6.a3
Pa6 7.Ld3 Lb7 8.0–0 e6 9.Lg5 h6
10.Lh4 g5 11.Lg3 d6
diagram 1. Dit kan de toch al
slecht ontwikkelde zwarte stelling

niet meer verdragen. Wit slaat toe
met enkele krachtige zetten.
12.Lb5+ Pd7 13.dxe6 fxe6
14.Lxd6 Pc7??
Ziet het sterke antwoord van wit

niet aankomen. 15.Pe5!! 
diagram 2. Mat na 16.Dh4 is al-
leen te voorkomen door groot
materiaalverlies. Zwart gaf op. 
1–0
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Website: www.zierikzeeschaakt.nl2004
Sinds 2004 heeft Schaakvereni-
ging Zierikzee een eigen websi-
te: www.zierikzeeschaakt.nl. De
site is opgezet door vader en
zoon, Paul en Alexander Greef-
horst en wordt sinds Alexander in
Nijmegen is gaan studeren be-
heerd door Paul. De website
heeft zich ontwikkeld tot hét
communicatiemiddel in de ver-
eniging. Uitslagen van interne
en externe wedstrijden worden
prompt vermeld, ranglijsten zijn
meestal al bijgewerkt wanneer
spelers na afloop van de club-
avond thuiskomen. Inmiddels is
Paul niet alleen de beheerder
van de website maar heeft hij ook
het penningmeesterschap van
de vereniging op zich genomen.
Met schaken is Paul laat begon-
nen en openingskennis is hem
vreemd. Wanneer hij de opening
overleeft is het een gevaarlijke te-
genstander. Inmiddels speelt hij
in de subtop van de vereniging.
Onderstaande partij tegen Her-
man Jukkenekke is spectacu-
lair, speel hem na en huiver.

Herman Jukkenekke - 
Paul Greefhorst
Zierikzee Intern, 23.03.2009

Paul Greefhorst is ook via het
jeugdschaken bij de vereniging

gekomen, maar wel als vader
die zijn kinderen begeleidde. 
De volgende partij is spectaculair
maar vol fouten. 1.e4 e5 2.Pf3
Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 Pf6 5.d4
exd4 6.e5 Pe4 7.0–0 f6 Een eer-
ste fout, 7...Pc5 geeft gelijke
kansen. 8.Te1 Pc5 

eerst in de partij een grote plus
gehad. Beide spelers blijven ech-
ter loeren op tactische kansen
zonder op hun eigen veiligheid te
letten. Het resultaat is dat volgens
Rybka de kansen per zet keren.
17...Dd6 18.Dd3 Te8 19.Dg3 d3
20.Lb2 Kf7 21.cxd3 Lf6 22.Pd2 

Een zet te laat, hier had zwart met
8...f5 de schade kunnen beper-
ken. 9.exf6+ Kf7 Rybka schat hier
het zwarte nadeel op 6 pionnen.
Wit gaat echter voor de briljante
finish en verspeelt in een paar zet-
ten al zijn voordeel. 
10.Pg5+ Kg6 11.h4 Veel beter is
11.Dg4 11...gxf6 12.h5+ Kg7
13.Lxc6 Hierna zijn de kansen
weer ongeveer gelijk. 13...dxc6
14.b4 fxg5 15.bxc5 Lxc5 16.Te5
Le7 17.f4 Hierna had zwart zijn
positie met 17. ..g4 kunnen be-
veiligen en had daarmee voor het

Een gecompliceerde stelling. Met
22...gxf4 23.Pc4 fxg3 24.Pxd6
cxd6 25.Txe8 Lxb2 krijgt zwart
winnend voordeel.
22...Lxe5 23.fxe5 Dc5+ 24.Kh2
Met 24.d4 had wit een kansrijke
koningsaanval gehad. 24...Lf5
25.Dxg5 Txe5 26.d4 Tg8
27.Dxg8+ Kxg8 28.dxc5 Te2
29.Pc4 Le6 30.Le5 Lxc4 31.Lxc7
Ld5 32.Tb1 Txg2+ 33.Kh3 Txa2
34.Txb7
Hoewel zwart nog wel een plus
heeft, werd hier tot remise be-
sloten. ½–½

Onderaan maar niet gedegradeerd2006 - 2007

In het seizoen 2006-2007 had het
eerste team van Zierikzee het
weer moeilijk in de ZSB hoofd-
klasse. Uiteindelijk eindigde het
onderaan maar degradeerde toch
niet. De kampioen promoveerde
naar de KNSB, er degradeerden
geen Zeeuwse teams uit de
KNSB en er promoveerde slechts

één team vanuit de ZSB eerste
klasse. Hoeveel geluk kun je
hebben?

De individuele resultaten liepen
sterk uiteen. 
Hierna een partij van topscorer
Bas van de Graaf uit het najaar
van 2006 in deze competitie.

Bas van de Graaf - 
Willy Meulblok
Hoofdklasse ZSB, Zierikzee -
DZD, 14.11.2006

In deze partij speelt Bas van de
Graaf zijn vertrouwde Londen
Systeem. Na een rustige opening
grijpt hij het initiatief. 
1.d4 Pf6 2.Pf3 c5 3.c3 e6 4.Lf4
Pc6 5.e3 d5 6.Pbd2 Le7 7.h3 0–
0 8.Ld3 Ld7 9.0–0 Tc8 10.Pe5
cxd4 11.exd4 a6 12.Te1 b5
13.Te3 Pe4?
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Geen al te beste zet, maar zwart
had niet op wit´s 16e zet gere-
kend. 14.Pxe4 dxe4 15.Lxe4 f5?
Verzwakt de e-pion. Zwart was
aansluitend g5, en daarna f4 van
plan geweest, maar daarvoor krijgt
hij geen gelegenheid. 16.Pxd7

Sterker is 16.Pxc6 Lxc6 17.Lxc6
Txc6 18.Db3 Tf6 19.Tae1 Dd7
20.d5 en wit wint nog een pion.
16...Dxd7 17.Lxc6 Txc6 18.Dh5

b4 Zwart zoekt een aankno-
pingspunt voor een tegenaanval.
19.Tae1 bxc3 20.bxc3 Lf6
21.Le5 Lxe5 22.Txe5 Txc3
23.Txe6 Tc1 24.De2 Txe1+
25.Dxe1 Wit staat beter, maar
nog lang niet gewonnen. Echter
zwart maakt nu de beslissende
fout. 25...a5? Beter was
25...Dxd4 26.Txa6 f4 27.a3 f3
28.g3 h6 en zwart heeft nog spel.
26.De5

Wit staat beter, maar moet het wel
nauwkeurig uitspelen. 26...Df7
27.Te7 Df6 28.Ta7 Td8 29.Txa5
Dxe5 30.dxe5 f4 31.e6 Kf8
32.Tf5+ Ke7 33.Txf4 Kxe6
34.Te4+ Kf6 35.Te1 Td4 36.g3 h5
37.Ta1 Ta4 38.Kg2 Kf5 39.f3
Ta3 40.Kf2 h4 41.Kg2

Wit mag de zwarte koning nog
niet naar f4 laten. 41...g6 42.gxh4
Maar nu kan het wel... 42...Kf4
43.h5 gxh5 44.h4 Te3
Zwart kan niet op f3 nemen, om-
dar wit dan torenruil afdwingt
met 45. ...Tf1, en dan makkelijk
wint. 45.a4 Te2+ 46.Kf1 Te3
47.Kg1 Kxf3 48.a5 Kg3 49.a6
Te8 50.a7 Ta8 51.Ta4 Kh3 52.Kf2
Tf8+ 53.Ke3 Ta8 54.Kf3 Tf8+
55.Ke4 Kxh4 56.a8D Txa8
57.Txa8 Kg4 58.Tg8+ Kh3
59.Kf4 En zwart staakt de strijd.
De partij was al een poosje niet

Winter- en zomerschaak2007

In 2006 kwam een discussie op
gang over de vaste speelavond
op maandag. Voor de jeugd in de
leeftijd van 13-17 werd het in ver-
band met school vaak te laat. Een
verplaatsing van de clubavond
naar de vrijdagavond kon echter
niet op voldoende steun van de
leden rekenen. Voor een extra
schaakavond op vrijdag ontbra-
ken echter zowel de financiële als
personele middelen. De extra
schaakavond werd toch mogelijk
toen John van Dalsen zijn schip
de Bracksand hiervoor beschik-
baar stelde. Vanaf eind 2007
werd in het winterseizoen voort-
aan op vrijdagavond geschaakt
aan boord van de Bracksand.

In het zomerseizoen ligt het scha-
ken bij veel verenigingen stil. Bij
Schaakvereniging Zierikzee wordt
al een aantal decennia een zo-
mercompetitie georganiseerd.
Het is een open competitie waar
ook vakantiegangers, leden van
andere verenigingen en thuis-
schakers welkom zijn. De zo-

mercompetitie wordt al jaren vol-
gens een vast stramien gespeeld:
12 speelavonden met drie rapid-
partijen per avond en indeling naar
(geschatte) speelsterkte. Voor de
ranglijst tellen de resultaten van
zeven avonden mee, de winnaar
verdient een beker. Via de zo-
mercompetitie zijn in de loop van
de jaren een aantal schakers lid
van de vereniging geworden.

Aanvankelijk werd gespeeld in 
het clublokaal, sinds 2005 in de
recreatiezaal van “De Veste”. Een
probleem was steeds het vinden
van een vaste persoon, die de bar
doet en de competitie leidt. Dit
probleem wordt opgelost wan-
neer op voorstel van John van
Dalsen wordt besloten ook de 
zomercompetitie op de Brack-
sand te houden. Dit blijkt een
groot succes, in 2011 doen meer
dan 30 verschillende schakers

mee aan de zomercompetitie,
hiervan is er één ook lid van de
vereniging geworden.

De zomercompetitie is verschil-
lende malen gewonnen door een
niet-lid. In de beginjaren van
deze eeuw won Tibor Gras, die ’s
zomers een trampoline exploi-
teerde op het strand van Renes-
se, tweemaal. Bij de laatste keer
veroorloofde Arend Bandsma
zich bij het ingaan van de be-
slissende ronde de opmerking:
“kom op dan gaan we het gras
maaien”. Het mocht niet zo zijn. 
In 2009 en 2010 werd de com-
petitie gewonnen door Lendert
van den Ouden van schaakver-
eniging Charlois Europoort. In
2011 won Sjaak Spiegels. Zijn in-
spanningen in de zomer brachten
ook rendement in de reguliere in-
terne competitie, bij de jaarwis-
seling 2011-2012 staat hij ruim
bovenaan, hij is wat we noemen
de winterkampioen. Van Sjaak
Spiegels hier een goede partij uit
de externe competitie.
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Sjaak Spiegels werd eind jaren ́ 70
jeugdlid, en ontwikkelde zich tot
één van de sterkere spelers van
de club. 
In onderstaande partij komt Spie-
gels gaandeweg beter te staan,
en slaat na een fout van de te-
genstander vernietigend toe. 
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 
De Rossolino-variant van het 
Siciliaans is uitstekend geschikt
om de voorbereiding van de te-
genstander uit de weg te gaan.
3...g6 4.Lxc6 dxc6 5.d3 Lg7 6.h3
Pf6 7.Le3 0–0 8.Pc3 Da5 9.0–0
Td8 10.De2 Db4 11.Tab1 h6
12.a3 Da5 13.Pd2 Le6 14.f4 Ph5 
Zwart heeft met het opspelen van
zijn h-pion, het uitwijken van de
dame naar de damevleugel, en
het paard op h5, zijn konings-
stelling aardig verzwakt. Wit rea-

Sjaak Spiegels - Maxim le Clerq
ZSB Hoofdklasse, Zierikzee - Goes, 31.10.2009

16.g4 Pf6 17.f5! 
Een prima zet! Nu wordt de zwar-
te stelling onhoudbaar. 17...gxf5
18.gxf5 Lc8 18...Ld7 was iets be-
ter, nu wordt de a-toren afgeslo-
ten. 19.Df4 Lxe3+ 20.Dxe3 Kh7

21.Kh1 Tg8 22.Tg1 Ld7 23.e5
Pd5 24.Pxd5 24.De4 Taf8 25.Pf3
Dd8 26.f6+ Tg6 27.h4 was snel-
ler geweest. 24...cxd5 25.e6 d4
26.Df4 Lc6+ 27.Kh2 fxe6??
De beslissende fout. 
Na 27...f6 staat zwart niet veel

slechter. 28.Tg6!! 
Een mooie zet die in één klap de
zwarte stelling in laat storten.
28...Txg6 29.fxg6+ en zwart gaf

geert op juiste wijze. 15.Df2 Ld4

Karakteristieke clubleden2010

In iedere vereniging zijn het de le-
den die de vereniging dragen. Het
was daarom aanvankelijk de be-
doeling om van alle huidige leden
minstens één partij op te nemen.
Dat is niet gelukt: een aantal ge-
zelligheidsschakers onder de le-
den bewaart geen notaties, een
enkeling is alles kwijt door een
computercrash en anderen waren
bang dat hun partijen de toets van
de kritiek niet zouden doorstaan.
Daarom van hen geen partijen,
jammer want ook zij zijn schakers
met een passie, zonder hen zou
er geen interne competitie, geen
schaakvereniging zijn. Gelukkig
kunnen hier nog een viertal par-
tijen van karakteristieke scha-
kers worden gepresenteerd.

Pag. 48-49 Peter de Vrieze -
Thomas Verschraegen

Pag. 49 Bram Dronkers - 
Fokko Baakman

Pag. 49-50 Dick Doeswijk -
Frans Jansen

Pag. 50 Mark van Rooten -
Frans Baljeu

Peter de Vrieze - Thomas Verschraegen
ZSB Hoofdklasse, Zierikzee - Landau, 12.02.2011

Peter de Vrieze werd in 1997 lid
en speelt van jaar tot jaar sterker.
Bijna steevast eindigt hij in de top
tien en maakt vaak deel uit van
het eerste team. In onderstaan-
de partij toont hij zijn grote kracht.
1.e4 c5 2.Pf3 g6 3.g3 Lg7 4.Lg2
Pc6 5.c3 d6 6.d3 De Vrieze be-
wandelt niet graag de meest po-
pulaire openingspaden, en houdt
de stelling graag gesloten. 6...b5
7.a3 a5 8.Ld2 Lb7 9.0–0 Db6
10.Dc2 Pf6 11.Te1 Pg4 12.a4 b4
13.b3 Tc8 14.h3 Pge5 15.Ta2
Wit heeft een gedrongen stelling.
Op de damevleugel staan de
stukken elkaar in de weg. 15...La6
Sterker zou zijn een opening 
te forceren met bijvoorbeeld
15...bxc3 16.Lxc3 Pb4 17.Lxb4
cxb4 18.Dd2 La6 19.Pxe5 Lxe5
20.Kh2 0–0 

16.c4 Pxf3+ 17.Lxf3 Pd4 18.Dd1
Lb7 19.Lg2 0–0 20.Le3 Dc6
21.Pd2 Pe6 22.Pf3 f5?

Zwart zoekt vertwijfeld naar ope-
ningen in het witte bolwerk, maar
begaat nu een fout. 23.Pg5? en
wit ziet ziet de plotselinge kans
over het hoofd: 23.exf5 gxf5
24.Lh6 Lxh6 25.Ph4 Dd7
26.Lxb7. 23...Pc7 24.f4 e5?
Nu grijpt wit zijn kans wel! 
25.exf5 Db6? Zwart ziet het even
niet meer zitten. 
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Met 25...d5 had hij de controle
kunnen behouden. 26.fxg6 hxg6
27.Lxb7 Dxb7 28.Dg4 exf4
29.Lxf4 29.Dh4 was sterker. 
Txf4 30.gxf4 Ld4+

De stelling is natuurlijk verloren,
maar toch probeert zwart nog
iets. Wit geeft echter geen krimp
en speelt rustig naar winst.
31.Kh2 Pe8 32.Tae2 Kf8??
33.Pe6+ Kf7 34.Pxd4 Pf6
35.De6+ Kg7 36.Dxd6 Pg4+
37.hxg4 Th8+ 38.Kg3 Th3+
39.Kxh3 Kh6 40.Pf5+ Kh7
41.Te7+
En zwart geeft eindelijk op. 
Een typische partij van Peter de
Vrieze. Ook in een wat mindere
stelling weet hij het hoofd koel te
houden, en wacht op een foutje
van de tegenstander om dan toe
te slaan. 1–0

Fokko Baakman is niet het type speler dat spectaculaire zetten doet,
maar op grote fouten zul je hem zelden betrappen. Hier maakt hij dank-
baar gebruik van de hem geboden kans. 

Bram Dronkers - Fokko Baakman
ZSB 2e klasse, Goes 4 - Zierikzee 2, 11.04.2011

Uitstekende zet! Zwart neemt
het initiatief. 

12.Pc3 Lb4 13.a3 Pe4 14.Dd3
Lxc3 15.Lxc3 Lg6 16.Lb4 Te8
Hier had zwart 16…Pxf2 kunnen
spelen. 17.Dd1 a6 18.De1 c5
19.La5 De7 20.a4 Pd6 21.axb5
Pxb5 22.c4 dxc4 23.bxc4 Pd6
24.Dd2 Ta8 25.Tfb1? ...even de
verdekt opgestelde loper op g6
over het hoofd gezien... 25...Lxb1
26.Txb1 Teb8 
Zwart gaat optimaal profiteren
van de open lijn voor zijn toren.
27.Dc2 g6 28.dxc5 Pxc5 29.Pe5
Txb1+ 30.Dxb1 Pcb7 31.Pc6
Dd7 32.Pe5 Dc8 33.Db6?
Wit laat zijn belangrijke loper
slaan, met 33.Lb6 had hij de
stelling in evenwicht gehouden.
33...Pxa5 34.Dxd6 Pb3 35.Pd7
Dd8 36.Lf3 Ta7 37.Lc6 Pa5
38.Dc5 Pxc6 39.Pe5 Pxe5
40.Dxa7 Pxc4 41.Dxa6 Pd2
42.De2 Pe4 43.g4 Dh4 44.Kg2
Pg5
En wit geeft op, de stelling is hope-
loos. 0–1

1.d4 d5 2.e3 In de stijl van Kram-
nik, die in 2000 hiermee won
van het computerprogramma
Deep Junior. 2...Pf6 3.Pf3 Lg4
4.h3 Lh5 5.Le2 e6 6.b3 Ld6 7.0–
0 0–0 8.Pc3 c6 9.Lb2 Pbd7
10.Dd2 Tc8 11.Pa4
Wit heeft zijn stelling vrij planloos
ontwikkeld, en zwart staat in-
middels beter. 11...b5 

Dick Doeswijk - Frans Jansen Zierikzee Intern, februari 2011

Dick Doeswijk zorgt de laatste ja-
ren op de clubavonden op een ef-
ficiënte en prettige manier voor de
bar. Hij draagt daarmee in be-
langrijke mate bij aan de goede
en gezellige sfeer in de vereni-
ging. Hij combineert de bar met
het schaken in de interne com-
petitie en dat is natuurlijk niet al-
tijd makkelijk. Frans Jansen is de
tekenaar van de cartoons in dit
boek en een gedreven schaker.

Dick en Frans zijn tegen elkaar op-
gewassen maar in onderstaande
partij (op deze en volgende pagi-
na) trekt Frans door een grote fout
van Dick aan het langste eind. 

1.e4 d6 2.h3 g6 3.g3 Lg7 4.Lg2
Pc6 5.c3 Pf6 6.d3 e5 7.Pe2 a6
8.a3 b5 9.b4 0–0 10.Le3 Lb7
11.Pd2 Pe7 12.Dc2 d5 13.Lg5 c6
14.Td1 Dc7 15.c4 dxc4 16.dxc4
Kh8 17.Pb3 c5 18.Pxc5 bxc4 17...c5 was al een zwakke zet

maar dit had een vol stuk kunnen
kosten, in de partij komt zwart
met het verlies van een kwaliteit
weg. 19.Lxf6 Lxf6 20.Pd7 De zet
hier was 20.Td7. 20...Lg7 21.Pxf8
Txf8 22.0–0 Tc8 23.Pc3 Dc6
24.Td2 Pf5 25.Tfd1 Pd4
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Mark van Rooten werd in 2007 lid
en kwam al snel in het tweede
team terecht. 
Onderstaande partij speelde hij
ook voor het tweede, waar hij met
3 punten topscorer werd. 
1.e4 e5  2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Lc5
4.c3 Pf6 5.d4 exd4 6.cxd4 Lb4+
7.Ld2 Lxd2+ 8.Pbxd2 d5 9.exd5
Pxd5 10.Db3 De7+? 
Een grote fout. Als wit nu met zijn
koning een stapje opzij gaat,
dreigt een penning met Te1, maar
ook het paard op d5 staat in.
11.Pe5?

Niet goed, maar zwart ziet het niet
en voert enthousiast de druk
op... met een foute zet.
11...Pxe5? Zwart, onder de in-
druk van het witte machtsvertoon,
ziet het sterke 11...Pxd4 over
het hoofd. 12.Lxd5? Pf3+
De vorige zet van wit was wel
mooi, maar niet goed. Nu ziet
zwart de beste voortzetting wel.
13.Kd1 Pxd4

Door een slimme manoeuvre heeft
zwart zijn paard op d4 geplaatst
en heeft nu goede compensatie
voor zijn materiële achterstand. 

Wit besluit dit paard direct te 
elimineren, hij ziet daarbij echter
de loper op g7 over het hoofd. 

26.Txd4 exd4 27.Txd4 Lxd4
28.Pd5 De6 29.Pf4 De5 30.Kh2
c3 31.f3 Lc6 32.Pd3 Dd6 33.a4
Tb8 34.e5 Lxe5 35.Pxe5 Dxe5
36.f4 De1 37.Lxc6 Dd2+ 0–1

Mark van Rooten - Frans Baljeu
ZSB eerste klasse, Zierikzee 2-Souburg 4, 15.04.2011

Lijkt logisch, maar eerst het paard
op d2 afruilen en daarna rokeren
was veiliger. Nu slaat wit toe en
wikkelt de betere stand rustig af
naar winst. 14.Da4+ Pc6? Met
14...c6 had zwart de schade kun-
nen beperken, nu kost het hem

een stuk. 15.Lxc6+ Kd8 16.Dd4+
Dd6 17.Dxd6+ cxd6 18.Ld5
De dames zijn van het bord, wit
heeft niet veel meer te duchten.
Zwart speelt in dienst van het
team nog door, maar zonder
hoop. 
18...f6 19.Pe4 Kd7 20.Te1 Te8
21.Tc1 Te5 22.Lb3 a5 23.Pg3 b5
24.Txe5 fxe5 25.Lc2 g6 26.Le4
Ta6 27.h4 Tb6 28.h5 Lb7
29.hxg6 hxg6 30.Lxg6 Lxg2
31.Lf5+ Ke7 32.Le4 Lh3 33.Ke1
Le6 34.Tc7+ Kd8 35.Ta7 a4
36.a3 d5 37.Lf5 d4 38.Lxe6 Txe6
39.Tb7 Tc6 40.Kd1 Tc5 41.Pe4
Td5 42.Tb8+ Kc7 43.Te8 d3
44.Te7+ Kc6 45.Pc3 Tc5 46.Te6+
Kd7 47.Tb6 Kc7 48.Txb5 Txb5
49.Pxb5+ Kb6 50.Pc3
En zwart geeft eindelijk op. 
Van Rooten was in dat seizoen
topscorer van het team- 1–0

Hans Aangeenbrug voor de 
tiende keer clubkampioen

2011

Hans Aangeenbrug is in het seizoen 2010/2011 voor de tiende keer
clubkampioen geworden. Voor de ingewijden onder ons was dat geen
verrassing, wetende dat Hans deze prestatie ook heeft geleverd in
1993-94-95-98-99 en in 2003-04-06-08. 
Nadat Hans naar Schouwen-Duiveland was verhuisd, is hij in 1990
lid geworden van onze vereniging. Voor die tijd is hij lid geweest van
een viertal schaakverenigingen waarvan Schaakvereniging “Groot-
hoofd” te Dordrecht de laatste was. 
In onze huishoudelijke competitie ging Hans voortvarend van start want
hij eindigde in het eerste seizoen (1991) op de tweede plaats. 
In totaal is Hans – vanaf de aanvang van zijn lidmaatschap – 16 keer
in de top 3 geëindigd.
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Begin jaren ’90 besloot Hans
mee te doen aan het Zeeuws
Kampioenschap. Hij eindigde
daar op de vierde plaats. Omdat
de Zeeuwse kampioen en ook de
nummers 2 en 3 niet mee wilden
spelen om het Nederlandse Kam-
pioenschap werd Hans als
Zeeuwse vertegenwoordiger naar
de voorronden van dit kampi-
oenschap afgevaardigd. Hij haal-
de de halve finale maar werd
daarin helaas uitgeschakeld.
Daaruit moge blijken dat Hans een
sterke schaker is. Zijn spel ken-
merkt zich door een gedegen
openingskennis, een steevast
goede opstelling van zijn stukken
en een diep inzicht in de balans op
het bord. In heel Zeeland is hij een
geduchte tegenstander en als
kopman van het 1e team boezemt
hij zoveel ontzag in dat sommige
topspelers verkiezen aan het 2e

In 2008 kijkt Hans Aangeenbrug toe bij de snelschaakpartij tussen Han van der
Made (links) en Sjaak Spiegels.
(Collectie Schaakvereniging Zierikzee, fotograaf: Paul Greefhorst)

bord te gaan zitten om Hans maar
niet als tegenstander te krijgen. In
het maatschappelijke leven is
Hans werkzaam als mede-exploi-

tant van Biologische Tuinderij
“Zuidbos” in Noordgouwe. Als
verdere illustratie van het schaken
van Hans een tweetal partijen.

In deze Catalaanse opening weet
zwart niet goed de weg. Zijn
zesde, achtste en negende zet
zijn minder goed en bezorgen wit
een duidelijke plus. Echt mis
gaat het na de zeventiende zet
van zwart. 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Pf3
Pf6 4.g3 Le7 5.Lg2 Pbd7 6.0–0
h6 7.Dc2 0–0 8.b3 Tb8 9.Pc3
dxc4 10.bxc4 Pb6 11.Db3 c6
12.e4 Pbd7 Aktiever is  12...e5
13.dxe5 Pfd7 14.Td1 Dc7 15.e6
fxe6 16.Le3 Lc5 met makkelijker
spel voor zwart dan in de partij.
13.e5 Ph7 14.Le3 a6 15.Tad1
Db6 16.Dc2 Dc7 17.h4 c5?

Hans Aangeenbrug – Jan-Kees Tolhoek
ZSB Hoofdklasse, Zierikzee – De Zwarte Dame, 
14.03.1992

Dit is fout, wit profiteert onmid-
dellijk en laat in het vervolg niet
meer los. 18.d5 exd5 19.cxd5
Ld8 20.d6 Db6 21.Pd5 Da7
22.g4 22...b6 23.g5 hxg5
24.hxg5 g6? Na deze blunder
gaat het snel; wit maakt het in
grote stijl af. 25.e6 fxe6 26.Dxg6+
Kh8 27.Pe7 Lb7 28.Td4!! 

Mooi als je zo´n zet kunt spelen…!
28...Lxf3 29.Th4
Gerrit Visser in zijn analyse in 
“De Dikke Toren”: Zwart gaf totaal
verbrijzeld op. 1-0

In de volgende spectaculaire par-
tij laat Hans Aangeenbrug zien
dat hij behalve een uitstekende
strateeg, ook een moedige tac-
tische speler is. 1.d4 Pf6 2.c4 g6
3.Pc3 d5 4.f3 c5 5.dxc5 d4
6.Pb5 Pc6 In deze variant van de
Grünfeld komt wit met een leuke
zet: 7.Lf4 lokt de e-pion naar vo-
ren om veld d5 in handen te krij-
gen voor het paard. 7...e5 8.Lg5
Lxc5 9.Lxf6 Consequent, maar
het gemis van de loper van de
zwarte velden zal zich later wre-
ken... 9...Dxf6 10.Pc7+ Kd8
11.Pxa8 Lb4+ 12.Kf2 Dg5 13.g3
De3+ 14.Kg2 Lf5 15.a3 Ld2
16.Da4 Kc8 17.Db5 Td8 18.a4
Kb8 19.Pb6 axb6 20.Dxb6 La5

Marnix van der Zalm - Hans Aangeenbrug
ZSB Persoonlijk Kampioenschap, 16.12.1994
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Het begin van een mooie ma-
noeuvre, kundig door zwart in-
gevlochten. 21.Db5?
Helpt zwart met het veroveren
van de zwarte velden, 21.Dc5 
zou het opspelen van de zwarte
d-pion nog even kunnen verhin-
deren. 21...d3 22.exd3

Niet de beste zet, maar het is al
niet meer te redden. Wit heeft al-
leen de dame ontwikkeld, en die

Han van der Made erelid2011

Kort na de afloop van het ver-
enigingsjaar 2010-2011 is onze
verenigingssecretaris Han van
der Made op 29 juli 2011 overle-
den. Han was ruim dertig jaar lid
van onze vereniging en heeft in
die tijd meerdere bestuursfuncties
bekleed en aan andere clubacti-
viteiten inhoud gegeven. Hij was
een gedreven clublid en be-
stuurder. De vereniging zal hem
node missen.

Han had graag bij de viering van
ons 100-jarig bestaan aanwezig
willen zijn. Helaas heeft dit niet zo
mogen zijn. Op 24 oktober 2011
heeft de Algemene Ledenverga-
dering unaniem besloten tot toe-
kenning van het (postume) ere-
lidmaatschap aan Han van der
Made. De daarbij passende oor-
konde werd aan zijn vrouw Leny
uitgereikt.
Schaken was een passie van
Han. Hiernaast een korte partij
van hem uit de ZSB competitie.

Eldert Besseling - 
Han van der Made
ZSB, DZD – Zierikzee, 19.04.2004

Siciliaans, de opening die Han al-
tijd en vaak met succes speelde
tegen e4. In deze partij gaat het
lang gelijk op tot wit blundert en
Han de partij direct beslist. 
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 h6
4.Pc3 d6 5.d4 cxd4 6.Pxd4 Pf6
7.0–0 e5 8.Pxc6 bxc6 9.Le3 Le7
10.f4 exf4 11.Txf4 0–0 12.Lb3
Ph7 13.Df3 Le6 14.Lxe6 fxe6
15.Tf1 Txf4 16.Dxf4 Lf6 17.Dg4
De7 18.Ld2 
Diagram 1. Wit mist hier 18.Lxh6,
na het gespeelde 18.Ld2 komt hij
in het nadeel. 
18...Tf8 19.b3
Mogelijk besefte wit hier dat hij op
de 18e zet een kans had gemist
en maakt hier een verschrikke-
lijke blunder. 
19...Ld4+
Diagram 2. Het is uit, wit geeft op.
0–1

1

2

Interview met Linda Greefhorst 

Linda Greefhorst is op dit moment de enige vrouw
in onze vereniging, die meespeelt in de senioren-
competitie. Het schaken werd haar met de paple-
pel ingegoten. Zowel haar vader als haar broer zijn
schakers en beiden zijn lid van onze vereniging.
Ze leerde het schaken van haar vader op circa ze-
venjarige leeftijd. Daarnaast kreeg ze, in het kader

van het schoolschaken, schaakles op de basisschool
in Oosterland van Jan Verduijn den Boer. Een man
waar ze nog steeds grote bewondering voor heeft. 
Als jeugdspeelster volgde ze op clubavonden
schaaklessen volgens de stappenmethode en
schaakte dan vooral met jongens van haar eigen
leeftijd bij gebrek aan meisjes. 

staat ook nog eens ver weg van
het eigenlijke strijdtoneel. 

22...Lb6 23.g4 Df2+ 24.Kh3 Lxd3
25.Lxd3 Txd3 26.c5 Txf3+
27.Pxf3 Dxf3+ 28.Kh4 g5+

En zwart gaf op, hij gaat mat in
vier of vijf zetten. Een bijzonde-
re partij van Aangeenbrug. 
0–1
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Waarom spelen er zo weinig meisjes?
“Ik denk dat meiden niet zo lang kunnen stilzitten
en daarnaast willen ze graag gezellig keuvelen tij-
dens het schaken en dat gaat nu eenmaal niet al-
thans niet tijdens de wedstrijden”.
De oplossing: geef de mannen oordopjes en laat de
meiden lekker kletsen tijdens het schaken. 

Als speelster is Linda een ongeduldige schaker.
Vooral als een tegenstander lang moet nadenken,
slaat deze karaktereigenschap toe. “Je komt dan
niet zo gauw in je ritme”.
Met wit speelt ze graag de e4 opening. Als zwart
dan e5 doet, speelt ze meestal Lc4 (het z.g. loper-
spel). “Maar ik blijf leren en mijn ongeduld begin ik
wat meer onder controle te krijgen”.

Linda heeft al diverse prijzen gewonnen. Met het
schoolteam van Oosterland won ze tweemaal de der-
de prijs tijdens het schoolschaakkampioenschap en
daarom mocht ze meedoen aan het Zeeuwse kam-
pioenschap schoolschaken. Daarnaast heeft ze di-
verse prijzen bij de jeugd op onze club gewonnen.
Hoogtepunt was echter haar eerste overwinning tij-
dens een externe wedstrijd voor de ZSB-competitie
met het derde team. Van haar moeder mocht ze 

daarna – als beloning – mee gaan spelen in de se-
nioren competitie op de clubavonden.

Nu zou men verwachten dat in zo’n schaakfamilie
het schaakbord regelmatig op tafel komt maar dat
is niet het geval. Er wordt thuis weinig geschaakt
omdat iedereen zijn eigen andere bezigheden
heeft. Wel wordt op de vakanties een mini schaak-
bord meegenomen zodat er zo nu en dan toch een
partijtje kan worden gespeeld.

Het leren schaken van de jeugd vindt Linda be-
langrijk omdat je er veel van kunt leren zoals tegen
je verlies kunnen, geduld hebben en leren door-
denken. “Het balen na een verliespartij waarin je
slecht hebt gespeeld is een ander gevoel dan het
verliezen na een goed gespeelde partij”. 

Linda merkt nog op dat ze blij is met het feit, dat
het vrouwenschaken niet meer wordt gediscrimi-
neerd ten opzichte van het mannenschaken. Vroe-
ger was dit wel het geval. Tegenwoordig spelen vrou-
wen en de mannen in gemengde toernooien en
competities. En dat is logisch want vrouwen 
schaken niet slechter dan mannen. 
Met deze conclusie nemen wij afscheid van Linda.

Het volgende fragment komt uit de partij Jeroen 
Bostelaar – Linda Greefhorst in de ZSB competitie
november 2008. 

Linda (zwart) staat, zie het diagram, al geruime tijd
verloren. 
Met haar laatste zet  47...b3 heeft Linda echter nog
een list bedacht. Wit wint met 46.Tb2 maar denkt
het direct te kunnen uitmaken met 48.Lxb3. Er volgt
48…axb3 49.Txa5 b2!.
List gelukt en een aantal zetten later gaf wit op, 
schaken kan ongelooflijk wreed zijn.

Zie Scherpe Combinatie2011-2012

Bij aanvang van het seizoen
2011-2012 heeft onze vereni-
ging samen met schaakvereni-
ging “Denk en Zet” uit Scherpe-
nisse een zogenaamd combiteam
gevormd dat onder de naam 
“Zie Scherpe Combinatie” uit-

komt in de hoofdklasse van de
ZSB. De mogelijkheid om com-
biteams te vormen werd door de
ZSB dit jaar voor het eerst toe-
gestaan.
Inmiddels zijn de eerste resulta-
ten bekend. 

Het is duidelijk: van twee servet-
ten maak je nog geen tafellaken!
Overigens zijn de “thuis”wed-
strijden in Scherpenisse voor de
spelers van Zierikzee een feest
door de mooie ambiance van
het clublokaal van Denk en Zet. 
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Groepsfoto Schaakvereniging Zierikzee (2012)

1. Fokko Baakman  2. Teun Brouwer  3. Peter de Vrieze  4. Frans Jansen  5. Pang Yuen  
6. Herman Jukkenekke  7. Jan Heiligers  8. Piet de Vreede  9. Jos de Kort  10. Kees Bimmel  
11. Martin Krijger  12. Johan Hoogstrate  13. John van Dalsen  14. Jan Verduijn den Boer  
15. Marco Vieveen  16. Johan van de Velde  17. Sjaak Spiegels  18. Kasper Aangeenbrug  
19. Kedem Gutkind  20. Hans Aangeenbrug  21. René van Rikxoort  22. Luuk Bosma  
23. Linda Greefhorst  24. Mark van Rooten  25. Paul Greefhorst  26. Peter Verkaart  27. Bruno Spiegels
Op de foto ontbreken de senior-leden: Bas van de Graaf, Aat Brakel, Dick Doeswijk, Marnix den Boer,
Chris van Eldik, Frans Nijman.
Een groot  aantal junior-leden was bij 
het maken van de foto niet aanwezig.

1

2

3
4

5 6
7 8 9

Deze foto is ook afgedrukt op de achterzijde
van het omslag.     (foto: Marijke Folkertsma)
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De toekomst van het schaken in Zierikzee: 
Een tweeluik !

Zo zou het kunnengaan

Het is september 2032 en Schaakvereniging Zie-
rikzee bestaat 120 jaar. Aan dit jubileum wordt ech-
ter geen aandacht besteed, immers de club telt nog
maar negen leden, waarvan veruit de meesten de
70-jarige leeftijd ruim zijn gepasseerd.
Toch is de maandagavond nog steeds de clubavond
en vanavond zijn er acht leden aanwezig die een par-
tij in het kader van de interne competitie spelen. 
Eén lid is vanavond verhinderd.
Inmiddels is De Veste als clublokaal verruild voor een
aanzienlijk kleinere ruimte elders in Zierikzee omdat
de kosten te hoog werden gezien het in de afgelo-
pen jaren sterk teruggelopen ledenaantal.
Voorzitter/penningmeester is het jongste lid van de
vereniging, een tweede helft veertiger. Eén van de
oudere leden is secretaris en geeft daarnaast invulling
aan de (weinige) overige activiteiten van de club.
Het lesgeven op de basisscholen op Schouwen-
Duiveland door leden van de Schaakvereniging
Zierikzee is noodgedwongen stopgezet vanwege te
weinig mensen die daartoe nog in staat en bereid zijn. 
Ook het traditionele jaarlijkse Lenos Open Snel-
schaakkampioenschap vanSchouwen-Duiveland
heeft inmiddels “het loodje” gelegd.
Toch is het met negen leden een heel hecht “clup-
pie” waar nog steeds een goede sfeer heerst!
Ook wordt er toch nog altijd extern in ZSB-verband
gespeeld met een team in de 2e klasse van de ZSB
en dat met succes. Desondanks vrezen de leden voor
al te veel succes, immers kampioen worden levert
promotie op naar de 1e Klasse ZSB en daar wordt
met zes spelers gespeeld. En hoe krijg je, gezien de
leeftijdsopbouw van het ledenbestand, voor die com-
petitiewedstrijden, zeker als er extern gespeeld moet
worden, iedere keer die zes man bij elkaar?! 
Al met al wordt door de leden en beide bestuurs-
leden in toenemende mate de vraag naar de
“houdbaarheidsdatum” van de Schaakvereniging
Zierikzee aan de orde gesteld vanwege de steeds
verder afnemende belangstelling voor het schaken
onder de jeugd en de voortschrijdende vergrijzing

van de vereniging.
Maar het zou zomaar ook heel anders kunnen zijn

Het is nog steeds september 2032. 
Maandagavond en dus clubavond. In het zaaltje 
zitten twee clubleden – beiden ongeveer 75 jaar oud –
te schaken. Ja, gewoon nog achter een bord met
stukken.
Het zijn de laatste twee overgebleven leden, die nog
naar de clubavond komen. De overige clubleden
spelen voor de interne clubcompetitie van huis uit
tegen elkaar via internet. 

Tijdens het seizoen 2030/2031 was Sven Vroegin-
dewey – een 10-jarige basisschool leerling – via in-
ternet clubkampioen geworden met een score van
100%. Afgelopen week heeft hij een thema avond
verzorgd waarbij het Boedapester gambiet uitvoe-
rig werd doorgenomen. Dit gambiet was een beet-
je in de vergetelheid geraakt maar beleeft op dit mo-
ment weer een glorieuze comeback.

De viering destijds van het 100-jarig bestaan van
de schaakclub in maart 2012 had tot gevolg dat een
groot aantal jeugdspelers zich als lid aanmeldde.
Deze jeugdspelers waren opgegroeid met het fe-
nomeen internetschaken en kregen daarom in die
jaren een digitale schaakopleiding. Het spelen
achter een “ouderwets schaakbord” is inmiddels he-
lemaal uit de mode geraakt. Het toenmalige bestuur
heeft nog geprobeerd deze ontwikkeling te keren
maar het bleek vechten tegen de bierkaai !

De genoemde twee ongeveer 75-jaar oude spe-
lers waren nog van de “oude stempel”. Zij wilden
aan elkaar kunnen zien en met eigen ogen vast-
stellen welke invloed een bepaalde zet had op de
tegenstander. Zoals een ieder weet, kan dit grote
gevolgen hebben voor het verdere verloop van de
partij. Halverwege de partij besloten beiden een
kopje koffie te nemen. Die schonken zij in vanuit
een zelf meegebrachte thermosfles want de bar 
faciliteit is destijds opgeheven bij gebrek aan klan-
dizie. De traditionele schaakklok (een exemplaar

Voorzitter Herman Jukkenekke en secretaris Kees Bimmel schreven hun angst / hun verwachtingen / hun
hoop voor de toekomst van zich af in onderstaand tweeluik. Het is om in Bijbelse termen te spreken een
soort Openbaring, het is daarom het laatste item in dit jubileumboek. Na dit tweeluik, zeer aards, een
partij schaak tussen beide profeten.
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uit de jaren 70 van de vorige eeuw) werd even stil
gezet, zodat beiden van een bolus bij de koffie 
konden genieten. 
Ze ontspanden zich zo even, maar eenmaal weer
achter het bord gezeten, keerde de spanning weer
volledig terug.

Na afloop van de partij ontstond tussen beide spe-
lers een discussie over de vraag op welke manier
de clubavond voor de leden weer aantrekkelijk zou
kunnen worden gemaakt.
Zo ontstond het idee om aan alle leden een gratis
webcam-setje ter beschikking te stellen zodat ze
elkaar via een Skype-verbinding ook konden zien
tijdens hun internetschaakpartij. De idee was dat de
aanblik van de tegenstander en diens fysieke aan-
wezigheid tijdens de partij veel leden zou doen be-
sluiten om de clubavonden toch weer regelmatig te

Herman Jukkenekke - Kees Bimmel
Zierikzee Intern, 27.04.2009

Onze huidige voorzitter en secretaris trekken hier ten strijde met de
Winawer variant van het Frans, een scherpe en gecompliceerde ope-
ning. 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Lb4 4.e5 c5 5.Dg4 5.a3 is de moderne
bestrijding van de Winawer. 5...Pe7 6.Dxg7 Tg8 7.Dh6 Pf5

Diagram 1. Dit is minder goed, met 8.Dxh7 wint wit een belangrijk tem-
po. In plaats van 7...Pf5 was 7...cxd4 geboden.Wit profiteert overi-
gens niet van zwarts mindere zet. 8.Df4 cxd4 9.a3 La5 Rybka gaat
hier voor 9...Lf8. 10.b4 dxc3 11.bxa5 Dxa5 12.g4 Ph4 13.Pe2 Pc6
14.Dg3 Pxe5

Diagram 2. 14.Dg3 is een blunder en zwart heeft met groot voordeel
direct toegeslagen. 15.Pd4 Txg4 16.Dxg4 16.Dxe5 beperkt de
schade maar ook dan staat zwart gewonnen. 16...Pxg4 17.Tg1 e5
18.Lb5+ Kf8 19.Lh6+ Nog een blunder, en zonder het antwoord van
zwart af te wachten gaf wit op. 0–1

bezoeken.
Dit idee werd door het bestuur gehonoreerd en 
het viel bij de leden en de in schaken geïnteresseerde
Schouwen-Duivelanders in vruchtbare aarde. 
Het gevolg was een overweldigende ledenaanwas!

Rond medio november zat het clublokaal weer he-
lemaal vol en door de mond-tot-mond reclame voel-
den steeds meer mensen zich weer tot het scha-
ken aangetrokken. Tegen het einde van 2032 had
de club al weer 120 leden, net zoveel als de
Schaakvereniging in 2032 in jaren bestaat.
Een extra stimulans daarbij was zeker het feit dat
in december 2032 de jeugdige Nederlandse groot-
meester Hendrik Matjewel aantreedt tegen de 
regerende Russische wereldkampioen Igor Poet-
medev voor de tweekamp om de wereldtitel.
En zo ging het de Schaakvereniging Zierikzee 

1
2
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Feiten in lijstjes
Ereleden toegekend

A. van der Hoeven voor 1937
J.J. van den Ende 1982
J.J. Hoogstrate 2003
J.A.J. van der Made 2011

Voorzitters periode (*)

Th. J. Prins 1912
A. van der Hoeven 1914
J.A. Biermasz 1917
J.H. Heimbach 1922
J. Bongertman 1932
A. van Tooren 1932
J.J. Westendorp Boerma 1945
J.J. van den Ende 1945-1882
J.J. Hoogstrate 1982-2003
H.C. Jukkenekke vanaf 2003

(*) Van voor 1945 zijn geen exacte periodes bekend.

Winnaars Bouwensprijs Jaar (*)

P.M. Bouwens 1979
J. van Loon 1980
H.C. Jukkenekke 1981
J.J. van den Ende 1982
P. Wiebols 1983
J.A.J. van der Made 1984
J. Bom 1985
S. Spiegels 1986
J. van Loon 1987
H. Baris 1988
O. Vleeshouwer 1989
A. Bloom 1990
E. van Nierop 1991
B. Karstens 1992
A. Bandsma 1993

Clubkampioenen (*) aantal in/tussen
keren

J.J. van den Ende 20 1935-1983
J. Aangeenbrug 10 1993-2011
M.M. Krijger 8 1981-2001
J. Bongertman 4 1920-1928
R. van der Veken 4 1988-2002
B. van de Graaf 4 2005-2010
J.J. Westendorp Boerma 3 1948-1957
J.J. Elzerman 3 1958-1961
P. Wiebols 2 1927-1934
J.A.J. Seeleman 2 1978-1979
O. Boersma 2 1991-1992
J. van Ballegooijen 1 1922
W. Wiebols 1 1924
Ds. Nawijn 1 1968
A. Bil 1 1980

(*)  Niet alle clubkampioenen zijn bekend en niet alle
interne competities werden uitgespeeld.

Jaar

C. van Eldik 1994
J.J. Hoogstrate 1995
J. Dopper 1996
J. Verkerk 1997
S. Stoel 1998
A. van Wijngaarden 1999
J. Verduijn den Boer 2000
J. Verduijn den Boer 2003
M.M. Krijger 2004
P. Greefhorst 2005
Henny en Adri de Jonge 2006
H. C. Jukkenekke 2007
Han en Leny van der Made 2008
J. van Dalsen 2009
C. Bimmel 2011 

Winnaars (Lenos) open snelschaakkampioenschap pagina 58

(*) De Bouwensprijs werd niet ieder jaar toegekend.
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jaar uit

M.M. Krijger 1975 Zierikzee
R. van der Veken 1976 Zierikzee
J.A.J. Seeleman 1977 Zierikzee
J.A.J. Seeleman 1978 Zierikzee
C.M. Jansen 1979 Goes
C.M. Jansen 1980 Goes
H. Wieringa 1981 niet bekend
A.M. de Feiter 1982 Oostburg
P.J. Monté 1983 Middelburg
P. Ton 1984 Middelburg
M. Wise 1985 Vlissingen
J. de Wolf 1986 Middelburg
J. de Wolf 1987 Middelburg
M. Wise 1988 Vlissingen
R. Tiggelman 1989 Vlissingen
A. Riemens 1990 Vlissingen
O. Boersma 1991 Zierikzee

M. Dieleman 1992 Goes
B. Hendrikse 1993 Middelburg

jaar uit

M. Westerweele 1994 Middelburg
R. Gommers 1995 Sas van Gent
A. Riemens 1996 Goes
R. van Gemert 1997 Souburg
M. Dieleman 1998 Goes
B. Karstens 1999 Zierikzee
S. Stange 2000 Middelburg
R. Alders 2001 Souburg
R. Alders 2002 Souburg
J. Hekhuis 2003 Souburg
J. Hekhuis 2004 Souburg
R. Alders 2005 Souburg
J. Grochal 2006 Goes
R. Bosters 2007 Souburg
M. Rademakers 2008 Sas van Gent
J. Grochal 2009 Goes
J. Grochal 2010 Goes

Winnaars (Lenos) open snelschaakkampioenschap

Boven: Impressie 38e Lenos Open Snelkampioenschap Schouwen-Duiveland, 
18 februari 2012.
Links: Kedem Gutkind beste speler van Schouwen-Duiveland en ook de beste
speler t/m 16 jaar.

(foto’s: Paul Greefhorst)
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Hoofdsponsor
Lenos c.s. Vat & Customs Lawyers, Zierikzee  (1)

Sponsoren
AAR Accountants en Adviesgroep Rijkse, Zierikzee

Airpack Nederland B.V., Zierikzee  (2)

Auto Adria Zierikzee B.V., Zierikzee  (3)

AutoKievit, Zierikzee  (4)

Beijssens & Zonneville Notarissen, Zierikzee     

Bouwbedrijf Boogert B.V., Oosterland 

Bouwbedrijf Quant, Zierikzee                       

Brasserie Maritime, Zierikzee

De Heer  G.W.G. den Broeder, Tandarts, Zierikzee

De Heer T.C. Brouwer, Scharendijke  (5)

BijdeVaate Verzekeringen, Zierikzee

Café De Biet, Zierikzee  (6)

Delta Warenhuis B.V., Renesse

Driekleur Verzekeringen, Zierikzee

Evertse Sport, Zierikzee  

Fysant Fysiotherapie, Zierikzee                                                                                                                              

Het Huis Coen Honig, Zierikzee 

Holty Lincherie, Zierikzee 

Hogenboom Vakantieparken, Kamperland  (7)

IPZ Installateurs B.V., Zierikzee  (8)

Klaassen Notarissen, Zierikzee

Van der Krieken Computers & Telecom, Zierikzee               

Krijger Molenaars, Renesse  (9)

Life Design, Zierikzee  (10)

LNO drukkerij, Zierikzee  (11)

De Molenberg B.V., Burgh-Haamstede  (12)

Nutsfonds Zierikzee, Zierikzee  (13)

Profile Tyrecenter Rinus Roon, Zierikzee  (14)

Rabobank Schouwen-Duiveland, Zierikzee      

Roompot Vakanties, Kamperland  (15)

Administratie-en Bedrijfsadvies B.A. Schneider, Burgh-Haamstede

Saman Constructeurs en Installateurs, Zierikzee  (16)

Stichting Renesse, Renesse  (17)

Administratiekantoor Stuy, Oosterland                                         

Syntess Software B.V., Zierikzee  (18)

WEA Accountants & Adviseurs, Zierikzee

Koninklijke Zeelandia Groep B.V., Zierikzee  (19)  

Zeeuwland, Zierikzee

Sponsoren

Schaakvereniging Zierikzee dankt haar sponsoren die het mogelijk maken dit boek uit te brengen en de
Eeuwfeestactiviteiten te realiseren. Bijzondere dank aan de oud-Bestuursleden van de voormalige Schaak-
vereniging Tot Ons Genoegen uit Bruinisse, die besloten om het resterend saldo na opheffing aan ons
beschikbaar te stellen voor het uitbrengen van dit boek en onze Eeuwfeestactiviteiten.
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