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Wat een jubileum, wat een blad en wat een club!!!!!! 

Door Olaf Cliteur 

Ja, Raadsheren, de trots straalt af van dit voorwoord, want wat hadden wij twee 
formidabele feestdagen rondom ons 90-jarig bestaan, wat ligt hier een geweldig 
jubileumnummer voor uw neus en last but not least: wat hebben we een club!!                                                        
Wanneer je tegenwoordig op woensdagavond ons clubgebouw wilt betreden moet je jezelf 
eerst een weg banen door de drommen nieuwe leden die buiten staan te wachten om lid te 
mogen worden van de gezelligste schaakvereniging in de wijde omgeving. De teller staat geloof ik 
inmiddels op elf maar, sorry mensen, vergeef mij als ik de tel inmiddels wat ben kwijtgeraakt. Wat gaat dit 
lekker zo!                                                                                       

 Het jubileum was in één woord fantastisch! Zowel op donderdag 2 februari om 00:00 uur als op zaterdag 4 
februari, alles klopte gewoon. Een groot woord van dank aan iedereen die geholpen heeft dit succes te 
realiseren. 

Ook een groot compliment voor de prachtige jubileumuitgave van ons clubblad. Redacteur Wim Postema 
heeft er heel wat uurtjes ingestoken, ter zijde gestaan door zijn steun en toeverlaat Eric Mol die alle 
inzendingen toetste aan de regels van taalgebruik en journalistieke correctheid. 
Het leidde tot een geweldige terugblik, op met name de afgelopen 15 seizoenen s.v. De Raadsheer. Een 
periode waarin wij lief maar ook, helaas maar waar, veel leed deelden met elkaar. Voor deze periode is 
overigens bewust gekozen omdat de periode tot en met ons 75-jarig bestaan natuurlijk geweldig 
beschreven staat in het boekwerk “Vrijdagochtend bestaat niet”. 
 
Zoals reeds gezegd, ons clubleven draait inmiddels weer op volle toeren en als je die Raadsheer zo bezig 
ziet, zou je niet zeggen dat hij net 90 jaar geworden is. 
De clubavonden zijn beter bezet dan ooit de afgelopen jaren en in de competitie staan wij met drie teams 
en het bekerviertal ons mannetje. Raadsheer 1 haperde afgelopen ronde eventjes, maar de titelkansen 
bevinden zich nog altijd in eigen hand. Het tweede veerde vorige week maandag op ten koste van VAS en 
strijdt weer volop voor handhaving. Raadsheer 3 sloot de boeken over het eerste half jaar ook met een 
positieve balans af en op woensdag 7 maart treden wij aan in de kwartfinale van de beker.  
Het Kattenburger Open zit vol en verloopt vlekkeloos en dan mag je onderaan de streep, als voorzitter, 
natuurlijk best een beetje trots zijn. 
Wij gaan een spannende maand maart tegemoet waarin vele beslissingen zullen vallen. 
Reden genoeg om de clubavonden te bezoeken of om één van onze teams te steunen in een uitwedstrijd. 
Voorlopig echter eerst veel leesplezier toegewenst met dit jubileumnummer en 
natuurlijk……………………….  

 
 

Van de redactie 
 

door Wim Postema 

 

Dit jubileumnummer is een fantastische herinnering aan de leuke feesten die we gevierd 
hebben naar aanleiding van ons 90-jarig bestaan. Het bestuur heeft flink uitgepakt door alle 
pagina’s in kleur te laten uitvoeren. Daardoor komen de vele foto’s die Peter van Nijen 
gemaakt heeft natuurlijk veel beter uit. Gelukkig waren er genoeg leden die leuke stukken wisten te 
schrijven over de laatste 15 jaar. Ik wil Olaf, Eric, Gerie, Harmen, Cilia, Luc en anderen die ook hun 
bijdrage hebben geleverd daarvoor bedanken. Natuurlijk kan een clubblad niet zonder schaken, dus na het 
feestgedeelte volgt als vanouds het schaakgedeelte. De bijdragen van Corneel, Ramon maar natuurlijk ook 
weer Olaf, Gerie, Harmen waren natuurlijk zeer welkom. 
Kortom een mooi nummer, waar u een genoeglijk aantal uurtjes leesplezier aan heeft.  
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EEN RAADSHEER VAN NEGENTIG ! 
door Eric Mol 

 
Een raadsheer van 90. Een oude heer dus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een raadsheer is voor de oude Dikke van Dale:  
1. een lid van een raad; inz. lid van een gerechtshof, of van de Hoge Raad: en 
2. “de naam van een der stukken in het schaakspel, t.w. het stuk dat bij het begin van het spel naast de 
koning of koningin staat opgesteld; loper”. 
Aan de raadsheren onder 1 genoemd zal de leeftijd van 90 jaar de meeste niet vergund zijn.  
De raadsheer onder 2 genoemd heeft zich als Amsterdamse Schaakvereniging De Raadsheer 
op 2 februari 2012 kunnen verheugen op het volbrengen van negentig jaar schaakplezier aan vele 
honderden schakers uit Amsterdam en omgeving. 
Ooit, dus 90 jaar geleden, kwamen enkele mensen in de Tsaar Peterbuurt bij elkaar om een schaakclub op 
te richten en zij gaven hem de illustere naam De Raadsheer, nimmer met het idee in het hoofd dat daarmee 
een club geboren werd die in de regio Amsterdam een unieke plaats zou gaan innemen. 
Aan 90 jaar kleeft, uiteraard, een brok historie. Een levendig brok! 
Gedwongen verhuizingen, eerst wegens perikelen met het speeltuinbestuur in 1924 weg uit het 
geboortehuis de Oosterspeeltuin naar een wijkgebouwtje van “De christelijke Federatie” in de buurt en in 
1925 weer terug naar de speeltuin. In 1928 weer onmin met de Oosterspeeltuin en vertrek naar het R.K. 
buurthuis Sint Bavo bij de Sumatrastraat/hoek Borneostraat en in 1928 weer terug naar de speeltuin, 
alwaar tot 1939 geschaakt werd. In dat jaar betrok De Raadsheer het Schaakhuis van Amsterdam aan de 
Henri Polaklaan en verbleef daar vele jaren als bloeiende vereniging gehuisvest. In 1967 werd het 
Schaakhuis opgedoekt en belandde onze club in het zg. Jeruzalem (Watergraafsmeer) in buurthuis 
Reigersburg dat in 1983 verlaten werd omdat het buurthuisbestuur een zaalhuurverhoging oplegde die niet 
te betalen was. Dat jaar gingen we dus naar de Harry Verhey Sporthal en we zouden daar als 
schaakvereniging enorme furore maken.     
We kennen de geschiedenis: de Sporthal werd afgebroken, De Raadsheer kon opnieuw op zoek naar een 
rustige schaakplek en vond deze in het huidige onderkomen van De Poort, het gastvrije buurthuis van 
Kattenburg en omgeving. Dus terug naar de plaats van 
geboorte! 
Als vereniging het bestaan van een dakloze die steeds weer 
het hoofd boven water wist te houden.  
Het hele gesjouw met borden, stukken en klokken bracht een 
op- en neergang van het ledental met zich mee. Van 65 naar 
25 naar ruim 100 tot vandaag-de-dag weer ruim 50 (met 
perspectief naar meer, getuige de aanwinsten van afgelopen 
jaar…). 
Vele hoogtepunten en diepe dalen karakteriseerden het 
schaakleven van De Raadsheer. In het katern van de 
Amsterdamsche Schaakbond dat in die tijd werd geplaatst in 
het TIJDSCHRIFT van den Nederlandschen Schaakbond (in 
april 1932) werd de volgend uitslag gepubliceerd: 1ste Klasse A: 
D.O.S. I – De Raadsheer I ….8 – 2. Een eerste team (toen nog 
als tiental) waarin de gebroeders H. Heym, C. Heym en J. 
Heym meespeelden, jarenlange toppers in onze club. 

“Toen de olifant loper werd mocht hij 

naar alle velden op de diagonaal, dat 

was een enorme uitbreiding van de 

mogelijkheden. Met de verandering van 

een springende naar een lopende, 

rennende figuur werd tevens de naam 

veranderd in 'raadsheer' en/of 'loper'. In 

de Germaans verwante talen kun je dat 

ook nog terugvinden in 'Läufer' en 

'Löpare'. De loper is als je er over 

nadenkt het stuk dat de grootste 

metamorfose heeft ondergaan, zowel in 

benaming als vormgeving.” 

                       
                raadsheren in 1663     raadsheer mozaïek van Geert van Tongeren 
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Door de vele jaren heen heeft de club zich met vele teams in het schaakleven van Amsterdam en 
omstreken een stevige plaats als vereniging verworven.  
In het bestaan van De Raadsheer heeft zich een overvloed aan evenementen afgespeeld. Vele externe 
toernooien werden op touw gezet, vooral in de periode van Sporthal Verhey, alwaar we tot boven de 200 
deelnemers aan onze nationale toernooien boekten. 
Opnieuw timmert onze vereniging nu flink aan de weg met de Kattenburger Open Toernooien die al enkele 
jaren in een steeds groeiende belangstelling weten te trekken. Het huidige toernooi wordt bezet door 78 
deelnemers!   
Ook tijdens de zomer, als onze vaste locatie gesloten is, vindt De Raadsheer geen rust en organiseert de 
Zomercompetitie die openstaat voor iedereen die aan wil schuiven. Reeds vele jaren boogt deze competitie 
op een groot aantal, wisselende, deelnemers.  
In “vroeger tijden” werd de zomerse schaakrust ingevuld door buitenactiviteiten waaraan vele leden en 
aanhang(ers) van de club meededen.   

Fietstochten naar Marken, Nederhorst den 
Berg, de Doornse Heuvelrug stonden op het 
programma. Vele malen wandelen vanuit 
IJmuiden naar Zandvoort, golfen, kanoën, 
bowlen en nog enkele andere activiteiten 
hielden de spieren actief om gezond weer 
achter het bord plaats te kunnen nemen 
zodra de competitie weer aanbrak. 
Uit het clubblad dat thans voor uw ogen ligt, 
mag blijken welke een bruisend leven onze 
club leeft. Vele jaargangen zijn dit nummer 

voorgegaan, met uitslagen, partijbesprekingen, theorie en alle zaken die er in thuis horen.  
Dit bruisende leven vindt een prachtig onderdak in gebouw De Poort aan de Kattenburgerstraat alwaar 
onze club na de laatste verhuizing met open armen ontvangen is en voor de Kattenburgers 
via hun verenigingsorgaan een vaste waarde in het buurtleven is geworden. 
Het is te wensen dat De Raadsheer, na al zijn omzwervingen, de weg naar boven die met succes is 
ingeslagen, nog vele jaren mag blijven volgen. 
Negentig jaar zitten er op. Wat let ons om naar het getal 100 te kijken?! 
 

 

Winnaars interne competitie van de laatste 15 jaar 

jaar Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4  
1997 B. van Sterkenburg M. Theunisse R. Boom H. Overmeer  
1998 R. van Beemdelust J. de Jonghe R. van Slooten C. Jacobs  
1999 F. Smit H. Driedijk L. van der Wal J. Vischjager  
2000 B. van Sterkenburg J. van der Burg S. Raven J. Voorn  
2001 O. Cliteur I. Zwanenbeek J. Schrickx  
2002 R. van Beemdelust T. Slengard G. Ghyczy  
2003 T. Gosman G. Opgenhaffen L. Oomens  
2004 R. van Beemdelust L. van der Wal A. Emecen  
2005 R. van Beemdelust S. Raven T. Reijntjes  
2006 O. Cliteur A. de Roo R. van Deun  
2007 O. Cliteur A. Emecen P. Voets  
2008 O. Cliteur H. van der Ploeg C. Hartman  
2009 H. Radder L. van der Wal L. Oomens  
2010 O. Cliteur H. van der Ploeg S. Bouwhuis  
2011 O. Cliteur P. Voets F. van Gelder  
 

 
Wandelen van IJmuiden naar Zandvoort. 
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     De Raadsheer – 90 jaar 
         door Wim Postema en Harmen van der Ploeg 

foto’s:Peter van Nijen 

               Woensdag 1 februari 2012 - 23:45 uur 

 
 Mustapha tegen Olaf    Gerie tegen Lex    Joop tegen Tony 

 

Nog in diepe gedachten verzonken speelden Olaf tegen Mustapha, Gerie tegen Lex en Tony 

tegen Joop voor de 6-kampen. Drie zeer spannende partijen waar nog veel kon gebeuren, 

vooral ook omdat de klokken  tegen het einde liepen. De spanning steeg want over een 

kwartier zou  “het” zover zijn. Het grote feest, de Raadsheer bestaat 90 jaar, zou 

losbarsten.  De champagneglazen stonden als schaakstukken geordend op het biljart. Zo 

tegen twaalven bleken alle bovengenoemde partijen door eerstgenoemde gewonnen te zijn 

en begon het aftellen.  Praktisch als we zijn, keken we naar de 

juiste tijd op teletekst. Klokslag 12 was het dan zover en Olaf memoreerde 

in een toespraak het 90-jarig bestaan van onze vereniging. Intussen had 

Joop de champagne koud staan en voor diverse lekkere hapjes gezorgd. Het 

toosten kon beginnen. We feliciteerden elkaar en Eric had zowaar een 

mondharmonica bij zich en speelde natuurlijk  “lang zal ze leven”. Het 

duurde wel enige tijd, maar daarna zong het grootste deel toch mee. Met 

een applaus voor Eric en de 90-jarige  “de Raadsheer” vierden we een 

waardige verjaardag.  Er waren overigens 

meerdere jarigen. Johan was enige dagen daarvoor 92 jaar !!! 

geworden en Tony vierde zijn 52ste verjaardag in de vroege avond. 

Natuurlijk ging na de champagne en de heerlijke hapjes een aantal 

van ons toch weer fanatiek schaken en bleven 

dat doen tot in de kleine uurtjes. Boze tongen 

beweerden dat de laatste 

gast pas om half 7 wegging!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdagochtend bestaat niet 
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De Feestmiddag 
Op zaterdag 4 januari werd het jubileum 

feestelijk gevierd. Om half 2 waren alle leden 

welkom en werden getrakteerd op koffie met 

gebak. Vrijwel alle trouwe leden gaven acte de 

preseance en iedereen was in een feestelijke 

stemming. Eric had leuk materiaal uit vroeger 

tijden meegenomen. Clubbladen uit de jaren 

60, waar hij toen de hoofdredacteur van was. 

Ook zagen we een fraaie foto 

met Botwinnik die bij het 50-

jarig jubileum een 

simultaanseance gaf. Verder 

waren er nog 

lidmaatschapskaarten, waaruit 

bleek dat je contributie betaalde 

al naar gelang je aanwezigheid. 

Ook 

zag ik 

foto’s van een 

fietstocht die 

ergens in de 

jaren 90 moest 

plaatsvinden. 

 

 

 

Leuke en 

interessante zaken waardoor je een indruk 

krijgt hoe het er vroeger allemaal aan toe ging en hoe gezellig de vereniging al die 90 jaren 

geweest is. Veel leden waren zeer belangstellend. Na dit gezellige samenzijn had Harmen 

al keurig netjes een indeling gemaakt voor de jubileumwedstrijd van deze middag. Vooraf 

hield voorzitter Olaf nog een speech, waarin het wel en wee van de 90-jarige uitgebreid 

aan bod kwam. 

 

Het schaaktechnische gedeelte van het jubileumfeest 

bestond uit een snelschaaktoernooitje met ter plekke 

samengestelde viertallen. Het aantal deelnemers van 

32 was natuurlijk uitermate geschikt om er 8 teams 

van samen te stellen. De indeling gebeurde met een 

geleide loting, maar dan nog krijg je verschillen in 

sterkte tussen de teams. Uiteindelijk waren er zes 

teams behoorlijk aan elkaar gewaagd en bungelden er 

  Winnaars Rapidtoernooi 

2004 Wim van Vugt 

2005 Olaf Cliteur 

2006 Olaf Cliteur 

2007 Hans Radder 

2008 Mustapha Yahia 

2009 Olaf Cliteur 

2010 Olaf Cliteur 

2011 Harmen van der Ploeg 
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twee achteraan. Ook de wissel van Jeroen Groot voor Peter in het team van Wim kon hier 

niets aan veranderen. De strijd bovenaan was spannend tot de laatste zet. In de laatste 

ronde speelden team Ramon en team André tegen elkaar en team André stond met 2-1 

voor. Alleen de beide kopmannen speelden nog en Ramon moest winnen. In een rommelige 

slotfase trok hij inderdaad aan het langste eind. De bijdrage van zijn teamgenoten moet 

overigens ook niet onderschat worden: zelf scoorde ik maar twee punten, dus Vincent en 

Marc hebben ook goed gescoord.  

 

1. Ramon B., Harmen, Vincent, Marc            17½  

2. André, Ton, Anjo, Maarten                       16½ 

3. Mustapha, Lex, Peter N, Marie                  16 

4. Olaf, Eelco, Douwe, Cilia                          15 

5. Gerie, Tony, Eric, Natalie                         15 

6. Hans, Joop, Peter V, Gerben                     14½ 

7. Marcel, Peter B, Corneel, Ramon R.            9 

8. Wim, Luc, Peter vd B(Jeroen), Johan          8½ 

 

(Stand is op basis van bordpunten; persoonlijke scores 

zijn onbekend) 

 

Voor de nummers 1 t/m 4 waren diverse prijzen, de 

overigen vielen helaas 

buiten de boot.  

Het was een geslaagd 

toernooi, natuurlijk 

opgetuigd met vele 

blunders en schitterende 

combinaties. De 8ste plaats van 

mijn team was natuurlijk 

bedenkelijk, maar veel werd 

goed gemaakt door de 3 consumptie penningen die we 

van Joop Lotens namens de jarige vereniging kregen. 

Daarmee konden we ons verdriet enigszins wegdrinken. 

Intussen werden alle schaakspullen opgeruimd, want er 

moest plaats 

gemaakt 

worden voor 

het 

Surinaams 

buffet. 

 

  Winnaars Raadsheercup 

1975 Eric Mol 

1976 F. Bleker 

1977 G. Tetteroo 

1978 G. Tetteroo 

1979 Arend van der Wal 

1980 Menno van Boven 

1981 Ger Posno 

1982 Menno van Boven 

1983 Arend van der Wal 

1984 B. Grooters 

1985 Ramon van Beemdelust 

1986 Menno van Boven 

1987 C. de Groot 

1988 Menno van Boven 

1989 Menno van Boven 

1990 J. Eggers 

1991 Frans Smit 

1992 Frans Smit 

1993 Menno van Boven 

1994 Menno van Boven 

1995 Theo Gosman 

1996 Henk bij de Vaate 

1997 Bernard van Sterkenburg 

1998 Olaf Cliteur 

1999 Ron van Dijk 

2000 Ramon van Beemdelust 

2001 Ron van Dijk 

2002 Wim van Vugt 

2003 Gerie Opgenhaffen 

2004 Olaf Cliteur 

2005 Ramon van Beemdelust 

2006 Henri Amand 

2007 Ron van Dijk 

2008 Mustapha Yahia 

2009 Marcel Hoogesteger 

2010 Anjo Vlug 

2011 Ron van Dijk 
 

 

Marc won het bier, Op de 

achtergrond kijkt André sip toe. 
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Het Surinaams Buffet

 
Peter en zijn familie hadden zich werkelijk 

uitgesloofd om voor zo’n groot gezelschap zoveel 

lekkers op tafel te zetten. Het begon met een 

overheerlijke groentesoep. Daarna de hoofdmaaltijd 

met, ik zeg het maar even in mijn eigen woorden,  

rijst, bami, gebraden kip, banaan, saté, diverse 

sausen en ik 

zal nog wel 

wat 

vergeten 

zijn. Tot slot 

kregen we nog een soort yoghurt met verse 

vruchten toe. Er was zoveel klaargemaakt, dat 

velen van ons nog wat mee naar huis kregen. Een 

aantal leden verving het eetbord weer snel door het schaakbord, alsof ze de hele middag 

niet gespeeld hadden. Daarmee was het officiële gedeelte beëindigt en was iedereen vrij 

om te doen en te laten wat hij of zij zelf wilde. Hoe dit in de kleine uurtjes afgelopen is 

weet ik niet maar de 90 jaar jonge Raadsleden 

kennende moet het heel gezellig geweest zijn. 

Tot slot nog een collage van de grote hoeveelheid 

foto’s die Peter van Nijen die dag gemaakt heeft. 

 

 

      Winnaars Stamhouderscup 

1997 Bram Franken 

1998 Mile Markovic 

1999 Ton Reijntjes 

2000 Stef Raven 

2001 Aarnout Langbroek 

2002 Marcel Gosman 

2003 Mike Schepper 

2004 Wobbe Koning 

2005 Cilia van der Kamp 

2006 Cilia van der Kamp 

2007 Cilia van der Kamp 

2008 Jaap Schrickx 

2009 niet gespeeld 

2010 Maarten van Loggem 

2011 niet gespeeld 

2012 Peter van de Beek 
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                 Hun vlaggetjes zijn gevallen 
Door Eric Mol 

 
Wat zou onze Raadsheer, op dit moment van zijn 90ste verjaardag,  zijn geweest zonder 
de leden die zich, door de verenigingsjaren heen, op alle fronten met hart en ziel op 
vaak unieke wijze hebben ingezet voor het wel en wee van onze vereniging. Bestuurlijk, 
organisatorisch, positief meelevend en meedenkend met de behoeften van De 
Raadsheer op velerlei uiteenlopend gebied.   
Illustere leden waarop wij allen als hedendaags lid trots mogen zijn en die wij vandaag postuum eren 
en danken voor hun, soms jarenlange, inzet in het belang van De Raadsheer. 
 

Om te beginnen wil ik noemen Theo ter Bruggen, de 
initiatiefnemer van de oprichting van De Raadsheer. Vele 
beginjaren was hij als voorzitter de centrale figuur in onze 
vereniging. Daaraan heeft hij te danken dat hij in 1972 op 
82-jarige leeftijd bij het 50-jarig jubileum van de club door 
wethouder Verhey persoonlijk werd onderscheiden met 
een erepenning van de stad Amsterdam. Vele jaren 
daarvoor was Ter Bruggen door de leden reeds benoemd 
tot erevoorzitter. In 1983 overleed hij op 83-jarige leeftijd.  
Vervolgens wil ik noemen: Jaap Heym, vanaf de beginjaren een rots in de 
schaakbranding. Een groot schaker en ook groot van postuur. Heier in de bouw, 
maar ook worstelaar en als zodanig deelnemer aan de Olympische spelen van 
1928! Hij leverde vele theoretische bijdragen die hij in eigen beheer samenstelde 
en aan de leden ter hand stelde. Een clubblad was in zijn tijd een vrome wens. 
Ik vermeld er nog een, Jan van Wilsum, als schaker een muurbouwer en 
daardoor met vele halve punten begiftigd tegen toppers op de club. Vele jaren 
was hij materiaalmeester en beplakte hij de speelborden, toen nog van karton, 
met brandschone nieuwe vellen. Ook het verzorgen van de stukken en klokken 

was bij hem in vertrouwde, toegewijde handen. Jan was vrijgezel, woonde op een woonboort in Ouderkerk 
a/d Amstel, was gehandicapt aan een been en had wellicht daaraan zijn passie voor kanovaren te danken. 
Grote tochten langs de Donau en andere waterreuzen waren voor hem eenvoudige uitjes. Ik kwam hem eens 
tegen, ik op de fiets aan de wal en hij in zijn kano in het water van het Gein. ”Ben je een tochtje aan het 
maken?”, vroeg ik hem. Hij bleek die ochtend uit Spakenburg te zijn vertrokken…    
Voor de leden van de Raadsheer had hij iets bijzonders in zijn bezit: een door hemzelf opgenomen 8mm-film 
met historische oude beelden uit het clubleven, die hij bij bijzondere gelegenheden in het speellokaal via zijn 
Siemens-projector op het witte doek vertoonde. Een speurtocht naar deze unieke nalatenschap lijkt me 
uiterst belangrijk voor onze clubgeschiedenis. 
Menno van Boven was een veelbelovend schaker die uit onze eigen jeugdopleiding voortkwam en vele 
jaren met succes aan de topborden van De Raadsheer in het krijt trad tegen andere verenigingen. Ook 
menige Raadsheercup en andere trofeeën binnen de vereniging waren zijn deel. Hij werd clubkampioen in 
1980, van 1982 t/m 1987 en in 1994. De Raadsheercup veroverde hij in 1982, 1986, 1988, 1989, 1993 en 
1994. 
Hij was bovendien een zeer aimabel mens, met belangstelling voor mens en wereld. Hij overleed in 
december 2000 op slechts 37-jarige leeftijd. 
Jacques van der Burg, in de Amsterdamse en ook de Utrechtse schaakwereld een bruisende, initiatiefrijke 
figuur. Hij stond aan de wieg van vele Raadsheertoernooien die zich over grote belangstelling konden 
verheugen. Het zevende Raadsheer Rapid Toernooi in de Verheyhal trok op 30 januari 1988, mede door zijn 
enorme inzet, 203 schakers aan, een unicum in het totale Amsterdamse schaakleven. De jaarlijkse wedstrijd 
van De Raadsheer tegen zijn Utrechtse club was een initiatief zijnerzijds. Helaas is deze uitwisseling, om 
winst van de Jaques van der Burg-wisselbeker, op een laag pitje gekomen. Terecht werd Jacques tot erelid 
van de vereniging benoemd. Hij overleed kort na Menno van Boven, eveneens in december 2000. 
Wim Tiepel, boos als hij op zijn mokums Willem werd genoemd, was een sterke persoonlijkheid, tevens een 
stevige schaker (het koningsgambiet was een van zijn favoriete openingen), jarenlang ijverig en consequent 
secretaris van De Raadsheer. Zijn, door werkzaamheden veroorzaakte, verhuizing naar Zeist maakte het 
hem de laatste jaren van zijn lidmaatschap moeilijk met regelmaat de clubavonden te bezoeken, maar 
ledenvergaderingen en belangrijke evenementen sloeg hij nooit over. Hij was eveneens erelid van de 
vereniging. Hij overleed in maart 2002. 
Een bijzonder lid was onze Rudolf de Rijk. Een goed, beminnelijk schaker, bescheiden, vriendschappelijk. 
Hij woonde om de hoek van de Verheyhal en een korte wandeling bracht hem naar de clubavond. Hij was 

 
Theo ter Bruggen 
Oprichter van de 

Raadsheer. 
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geen praatjesmaker, dronk slechts een frisdrankje en verdween na afloop van zijn partij weer richting huis en 
echtgenote. Bijzonder aan Rudolf was dat hij hoogleraar in de Baskische taal was aan de Leidse Universiteit 
en als enige en eerste ter wereld de grammatica van de Baskische taal heeft onderzocht en vastgelegd. De 
regering van Baskenland onderscheidde hem daarvoor met de titel ereburger van het land. Afgezien van de 
Baskische taal waren ook de Slavische talen vertrouwd gebied voor hem. Terwijl hij een opleiding tot doctor 
in de wiskunde achter de rug had. Rudolf overleed op 15 juni 2003, slechts 66 jaar oud. 
 André Postema, flegmatiek schaker, filosoof, beminnelijk, hield van “een potje schaken” (soms afgewisseld 
door lidmaatschap van een damclub…), vooral in zijn volkstuin aan de Ringdijk, waarvan hij altijd verzuchtte 
dat hij die het mooist zou vinden als hij volledig geasfalteerd zou zijn… Literatuur, dichtbundels – zijn stille 
hobby buiten het schaken om. Hij overleed op 5 september 2003, 4 dagen voor zijn 91ste verjaardag. 
André Korn, vele jaren trouw lid en degelijk penningmeester van De Raadsheer, trad bij het jubileumfeest 
van 60 jaar Raadsheer in 1982 op als veilingmeester bij de verkoop van (oer)oude, zelfs antieke, 
schaakklokken die de bekerkast bevolkten en in de praktijk geen emplooi hadden. 
De verve waarmee hij de waar aan de man bracht, resulteerde in een zeer welkome financiële bijdrage in de 
kosten van het feest. Als typograaf bij de Amsterdamse Stadsdrukkerij wist hij voor de gestencilde 
vervaardiging van ons clubblad met grote regelmaat het daarvoor benodigde papier “te ritselen”, evenals de 
in fraaie kleuren uitgevoerde omslagen. 
André overleed in februari 2007, nog maar kort van zijn pensioen genietend, op 65-jarige leeftijd. 
Arend van der Wal, de doortastende voorzitter van De Raadsheer die, toen wij 
uit gebouw Reigersburg in het Watergraafsmeerse Jeruzalem werden verdreven, 
wist te bereiken dat onze club in de Wethouder Verhey Sporthal terecht kon en 
vanaf dat moment een stormachtige ontwikkeling, in ledental en als bekende 
schaakclub, doormaakte. Arend, antropoloog van professie en directeur van de 
bibliotheek van het Tropenmuseum, was een leider in hart en nieren. Bovendien 
een goed schaker: hij was in de jaren 1966, 1971 en 1973 clubkampioen en 
veroverde in 1983 de Raadsheercup. Zijn buitenschaakse hobby was het bouwen 
van schaalmodellen van schepen. Arend overleed op 29 januari 2008, slechts één 
week voor zijn 80-ste verjaardag. 
Bernard van Stekelenburg, begaafd schaker, in 1996 clubkampioen, maar bovenal een buitengewoon 
warm en  beminnelijk man. Vriendelijk, behulpzaam waar dat nodig was, een Raadsheerlid in hart en nieren. 
Dat bewees hij o.a. toen hij de pittige opgave van het samenstellen en uitbrengen van ons clubblad korte tijd 
voor zijn rekening nam, een taak die hij er bij zijn dagelijkse werk eigenlijk niet bij kon doen. Hij was immers 
dag en nacht bezig als scenarioschrijver bij de producties Goudkust, Westenwind, Goede Tijden Slechte 
Tijden, Onderweg naar Morgen en Rozengeur & Wodka Lime. Hij heeft helaas zijn gave als schrijver niet 
lang mogen gebruiken: op 30 maart 2008 overleed hij, slechts 44 jaar oud. 
Arie Breidenbach, vele jaren een unieke verschijning op de club. Woonachtig in Middenmeer verscheen hij 
elke donderdag in de schaakzaal, ondanks het feit dat hij dusdanig gehandicapt was dat hij zich slechts per 
rolstoel kon verplaatsen. Menigmaal werd degene die hem voor de deur van de Verhey Sporthal uit zijn auto 
wilde helpen, vriendelijk bedankt. Hij kon zijn rolstoel op eigen, handige manier uit de auto manoeuvreren. En 
’s avonds, voor vertrek naar huis, in de tijd dat de mobiele telefoon nog een onbekend verschijnsel was, 
meldde hij zijn vertrektijd, zodat bij zij vrouw bekend was wanneer hij ongeveer thuis zou zijn. Gebeurde dat 
niet, dan werden enkele buurmannen gecharterd om hem langs de route tegemoet te gaan om hem op te 
sporen. Een lekke band kon hij immers niet zelf verwisselen…  
Zijn lichamelijke handicap verhinderde hem niet om flink “met  het hoofd” aan te pakken. 
Jarenlang was hij intern wedstrijdleider en in Noord-Holland vervulde hij de rol van wedstrijdleider bij de Bond 
van Correspondentieschakers, een uiterst secuur en veeleisend werk. 
Arie, geboren op 4 mei 1950, overleed in december 2010, op nog te jonge leeftijd, aan een ongeneeslijke 
ziekte. 
Gerard van Heffen, flamboyante figuur binnen de Raadsheergelederen, meer dan 50 jaar lid geweest, vanaf 
1959 tot 1967 prominent voorzitter die wist hoe hij de Raadsheerzaken in goede banen moest leiden. Heeft 
in de jaren vijftig een rol gespeeld om het Amsterdam Schaakhuis in de Henri Polaklaan voor de 
schaakwereld te behouden. Wij speelden daar extern met vier tientallen. Binnen de club was Gerard een 
spraakmakend lid dat met iedereen een goede verstandhouding had. Zijn talloze anekdotes, gedichten en 
citaten van Nederlandse klassieke schrijvers, opborrelend uit zijn fabelachtige geheugen hebben menig 
Raadsheerlid met bewondering en plezier aangehoord. Ons jubileumboek “Vrijdagochtend bestaat niet” kon 
ook op zijn bijdrage bouwen. Gerard was wegens zijn verdienste erelid van de Raadsheer en bovendien 
ontving hij tijdens de ledenvergadering van 28 augustus 2003 de Erepenning van de KNSB wegens zijn ruim 
vijftigjarig lidmaatschap van onze vereniging. 
Gerard overleed op 1 juli 2011 enkele weken voor zijn 92ste verjaardag. 

 
Arend van der Wal 
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Voorzitters S.V. De Raadsheer 

In de periode van 15 jaar na ons 75-jarig jubileum hanteerden 4 verschillende voorzitters de 
welbekende hamer.  Jaap werd reeds vermeld in ons jubileumboek als 15e voorzitter. Gerie, 
Lex en Olaf zijn dus respectievelijk voorzitter nummer 16, 17 en 18 in onze 90-jarige 
geschiedenis. 

Van de huidige leden hadden ook Eric Mol, Theo Breidenbach en donateur Henny 
Wasmoeth de hamer in handen.   

1997 - 1998  Jaap Schrickx 
1998 - 1999  Jaap Schrickx 
1999 - 2000  Jaap Schrickx 
2000 - 2001  Gerie Opgenhaffen 
2001 - 2002  Gerie Opgenhaffen 
2002 - 2003  Gerie Opgenhaffen 
2003 - 2004  Gerie Opgenhaffen 
2004 - 2005  Jaap Schrickx 
2005 - 2006  Lex van der Wal  
2006 - 2007  Olaf Cliteur 
2007 - 2008  Olaf Cliteur 
2008 - 2009  Olaf Cliteur 
2009 - 2010  Olaf Cliteur     
2010 - 2011  Olaf Cliteur 
2011 - 2012  Olaf Cliteur     
 

 

Onze huidige voorzitter Olaf Cliteur. 

De afgelopen 15 jaar zijn ons de volgende leden ontvallen.   

Piet v.d. Velde maart 1997 André Postema september 2003 Arie Breidenbach sr. september 2007 

Jan van Wilsum december 1997 Peter Koopmans juli 2006 Arend van der Wal januari 2008 

Menno van Boven december 2000 Nick de Zeeuw februari 2007 Bernard van Sterkenburg maart 2008 

Jacques v.d. Burg december 2000 André Korn februari 2007 Arie Breidenbach jr. december 2010 

Wim Tiepel maart 2002 Piet Vollebregt augustus 2007 Gerard van Heffen juli 2011 

Rudolf de Rijk juni 2003     

 

 

Ons oude logo 

 Ons  huidige logo 
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15 seizoenen vreugde en verdriet in de externe competitie 

                                                         Door Olaf Cliteur 

Daar wij in dit jubileumnummer de geschiedenis van de afgelopen 15 jaar centraal stellen 
onderstaand een terugblik op de externe competitie in deze periode. Een periode van hoge 
toppen, diepe dalen, persoonlijk leed, maar bovenal het gevoel van clubliefde, 
competitiegevoel, spanning en spelvreugde. Ik had het zelf in ieder geval voor geen goud 
willen missen! 
Goed, tot zo ver mijn korte introductie. Ik ga nu snel over om per seizoen de belangrijkste gebeurtenissen te 
belichten. 
 
In het seizoen 1996-1997 namen wij met 8 teams deel aan de externe. Raadsheer 1 behaalde de 3e plaats in 
de promotieklasse, Raadsheer 2 werd kampioen in 2B, Raadsheer 3 pakte de promotie door in de 2e klasse 
als beste 2e te eindigen, Raadsheer 4 kampioen in 3A, Raadsheer 5 kampioen in 3C. Een zeer succesvol 
jaar dus, ondanks de uitschakeling in de 1e ronde van de SGA-cup. 
 
1997-1998  Wederom 8 teams. Raadsheer 1 wordt met 11 matchpunten en 35 bordpunten uit 7 wedstrijden 
kampioen in de promotieklasse en promoveert voor het eerst in de geschiedenis naar de landelijke 
competitie! Raadsheer 2 degradeert kansloos uit 1B, maar het 3de handhaaft zich verrassenderwijs wel in de 
1e klasse A. Dit terwijl de teams absoluut niet omgewisseld waren en Raadsheer 2 op papier derhalve sterker 
was. Raadsheer 7 degradeert uit 4B en in de SGA-cup bereiken wij de kwartfinale. 
 
1998-1999  Wij gaan terug naar 7 teams. Raadsheer 1 heeft zoals verwacht een moeilijk seizoen in de 
landelijke 3e klasse. Een 4-4 in het puntje van Zuid-Limburg in de laatste ronde houdt ons in de strijd om bij 
de 3 beste nummers 9 te komen die niet degraderen. Wij zijn daarvoor natuurlijk afhankelijk van vele andere 
uitslagen. Tijdens het diner in Maastricht krijgt teamleider Jacques van der Burg het verlossende telefoontje. 
Ons verblijf in de KNSB wordt verlengd en Maastricht schudde tot in de vroege ochtend op zijn grondvesten! 
Raadsheer 2 degradeert wederom uit de 1e klasse en Raadsheer 6 uit de 4e klasse, doch dit laatste wordt 
gecompenseerd door Raadsheer 7 dat als nummer 2 promoveert uit de 5e klasse. In de bekertoernooien 
breken wij geen potten. Raadsheer 1 sneuvelt in de 1e ronde van de KNSB-cup en Raadsheer 2 doet dit 
kunstje na in de strijd om de SGA-cup. 
 
1999-2000  Ook dit seizoen brengen wij 7 teams in de strijd. Het 1e sneuvelt nu wel. Wederom een 9e plaats, 
doch inmiddels is de regel van kracht dat alle nummers 9 degraderen. Terug naar de SGA. Raadsheer 2 
scoort 100 % in 2C en is overtuigend kampioen! Raadsheer 5 degradeert uit 3B. Raadsheer 1 sneuvelt 
andermaal in de 1e ronde van de KNSB-cup maar Raadsheer 2 weet verrassend de kwartfinale te bereiken 
van de SGA-cup. 
 
2000-2001  Andermaal 7 teams. Het wordt een rampjaar voor het 1e  en daarmee voor de hele club op het 
menselijk vlak. Teamleider Jacques van der Burg en topspeler Menno van Boven overlijden 2 dagen na 
elkaar. Menno werd slechts 37 jaar. Zij aan zij streden de aangeslagen spelers van het 1e door en behaalden 
de 2e plaats in de promotieklasse. Een topprestatie wordt geleverd op donderdag 15 december 2000. In de 
wetenschap dat Menno de volgende ochtend uit het leven zal stappen en dat Jacques in slechte toestand in 
het ziekenhuis ligt, wordt uiteindelijk kampioen Euwe met 5-3 verslagen en een prachtig stukje eerbetoon 
geleverd!  
Raadsheer 2 wordt wederom kampioen en promoveert naar de promotieklasse. Raadsheer 5 pakt de titel in 
4B. 
Het toernooi om de SGA-cup eindigt voor De Raadsheer in ronde 1. 
 
2001-2002  Het ledenaantal daalt en wij moeten terug naar 6 teams. Voor de tweede keer in de historie 
wordt de SGA-cup veroverd. In een zinderende finale wordt het gemiddeld bijna 200 ELO-punten sterkere 
Gambit met 2,5-1,5 verslagen. Henk bij de Vaate maakt zich onsterfelijk door op bord 1 Internationaal 
meester Yochanan Afek geen schijn van kans te laten. 
In de promotieklasse wordt de unieke match Raadsheer 1 – Raadsheer 2 gespeeld. Raadsheer 1 wint met 5-
3 en zal wederom als 2e eindigen. Raadsheer 2 redt het niet en degradeert. Dit laatste overkomt ook 
Raadsheer 4 in 2A. 
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2002-2003  6 teams. Raadsheer 1 eindigt als 4e in de promotieklasse. Raadsheer 6 wordt weliswaar laatste 
in 4B maar degradeert niet. In de SGA-cup worden wij in de 2e ronde onttroond. 
 
2003-2004  Ook nu weer deelname met 6 achttallen. Raadsheer 1 wordt kampioen en promoveert voor de 
tweede maal in de clubgeschiedenis naar de KNSB. Slachtoffer is wederom Gambit dat in een rechtstreeks 
duel om de titel in de slotronde met 5-3 verslagen wordt. Raadsheer 5 eindigt weliswaar als laatste in 3B 
maar degradeert niet en ook Raadsheer 6 komt met de schrik vrij, want dit team eindigt als nummer laatst in 
4A doch de 5e klasse zal worden opgeheven. In de SGA-cup valt het doek in de 2e ronde. 
 
2004-2005  6 teams en met een zeer fraaie 5e plaats in de landelijke 3e klasse wordt de beste prestatie 
neergezet in de geschiedenis van de club. Raadsheer 1 verdient daar zelfs een extra promotieplaats mee 
voor de SGA! Raadsheer 5 wordt kampioen in 3A maar ziet af van promotie omdat het team het komend 
seizoen het laagste team zal vormen. 
In de SGA-cup vliegt Raadsheer 2 er in de 1e ronde uit maar in de KNSB-cup wordt ook geschiedenis 
geschreven en de 2e ronde bereikt, alwaar het sprookje alsnog eindigt. 
 
2005-2006  Zoals gezegd 5 teams. Het eerste treedt verzwakt aan en is nu volstrekt kansloos in de 3e klasse 
KNSB. Zonder punten wordt de terugreis naar de promotieklasse SGA aanvaard. Raadsheer 4 degradeert uit 
2B. In de KNSB-cup overleeft Raadsheer 1 andermaal een ronde maar voor Raadsheer 2 blijven successen 
uit in de bekercompetitie van de SGA. 
 
2006-2007  Terug naar 4 teams en ons eerste jaar in De Poort. Virtueel brons voor Raadsheer 1 in de 
promotieklasse, Raadsheer 2 degradeert uit 1B en het bekerteam sneuvelt in ronde 2. 
 
2007-2008  Wij nemen wederom deel met 4 teams en lijden andermaal groot verlies. Eerste teamspeler en 
jarenlang vaste waarde Bernard van Sterkenburg overlijdt op 45-jarige leeftijd. 
Ook sportief (voor zover in zo’n jaar nog belangrijk) valt het allemaal verkeerd. Er is versterkte degradatie uit 
de promotieklasse. Raadsheer 1 eindigt in de poule van 10 op de 8e plaats en degradeert. Raadsheer 3 geeft 
het seizoen nog wat glans met de titel in 3A en in de beker komen wij tot de 2e ronde. 
 
2008-2009  Weliswaar 4 teams doch het 4e gaat verder door het leven als viertal. 
Raadsheer 1 wint alles in de 1e klasse, behalve de wedstrijd tegen concurrent ENPS die in  
4-4 eindigt. Met 13 punten uit 7 wedstrijden worden wij op bordpunten naar de tweede plaats verwezen en 
bereiken daarmee het sportieve dieptepunt in tientallen jaren. Raadsheer 3 weet zich verrassend te 
handhaven in 2C en in de SGA-cup belanden wij op het podium met een plek in de halve finale. 
 
2009-2010  Het aantal teams is gelijk aan vorig seizoen en nu pakt Raadsheer 1 de titel wel en keert terug 
naar de promotieklasse. In de SGA-cup kan het succes niet herhaald worden en sneuvelen wij in ronde 2. 
 
2010-2011  Wederom 3,5 teams en voor het 1e blijkt de geschiedenis zich te herhalen en worden wij 
andermaal slachtoffer van versterkte degradatie. Als nummer 7 van de 10 mogen wij ons de sterkste 
degradant noemen. Raadsheer 2 komt op gelijke hoogte door de titel te pakken in 2A. In Ouderkerk aan de 
Amstel knallen de kurken. Raadsheer 3 moet de handdoek in de ring gooien en komt niet tot scoren in de 2e 
klasse.  
De strijd om de SGA-cup verloopt beter. Ongeslagen verlaat het bekerviertal het toernooi in de kwartfinale. 
Een verkeerde 2-2 tegen VAS is hier de oorzaak van.  
 
De afgelopen 15 seizoenen brachten ons 12 kampioenschappen,13 maal promotie en 14 maal degradatie en 
natuurlijk een SGA-cup!  
 
Het huidige seizoen 2011-2012 helaas maar 3 teams. Ik hoop echter dat met de explosieve groei van onze 
vereniging de weg terug naar boven zal worden ingezet. 
Raadsheren, het spelen voor een team is echt leuk en draagt bij aan een echt clubgevoel. Meld je dus 
komend seizoen aan voor een team wanneer je nog niet actief bent op dit front. Laten we onze trots weer 
terugzetten op de kaart.  
Momenteel zijn wij met het 1e nog volop in de strijd om zowel de titel in de 1e klasse B, als de SGA-cup. Het 
2e heeft onlangs de kansen op handhaving in 1A vergroot en het 3e staat op een fraaie 2e plaats in de 3e 
klasse. Raadsheren, zet hem op dit seizoen en het komende decennium!  
 

Pagina 17

50ste jaargang, nr. 3



19 jaar Strandschaak met Chess Society Zandvoort 

Door Olaf Cliteur 

In dit jubileumnummer, waarin met name de 
periode 1997-2012 centraal staat, mag een 
verslag van de strijd om de Strandcup 
natuurlijk niet ontbreken. Deze strijd die 
ontbrandde in 1993, begon als een klein 
vuurtje maar ontvlamde weldra tot een vast item op de 
Raadsheerkalender, waarop menig Raadsheer zich 
maandenlang verheugt. 

In de periode waar ik over schrijf was ik zelf net drie jaar lid van De Raadsheer. Wij hadden toen een 
fantastische zomerkalender waardoor er ieder weekend in de zomer wel een activiteit georganiseerd 
werd. Sterker nog, het kwam wel voor dat er twee activiteiten in één weekend vielen. Bowlen, 
brouwerijbezoek, tafeltennis, kroegentocht, casinobezoek, kraken, fietspuzzeltocht, golfen, kanoën - 
niets was te dol en ik denk nog weleens met weemoed terug 
aan die tijd. 
Jacques van der Burg, Gerie Opgenhaffen, Theo 
Breidenbach,Jaap Schrickx waren de grote jongens achter de 
schermen van deze prachtige zomers maar ook Ron van Dijk, 
Eric Mol, Cilia van der Kamp en nog vele anderen lieten niet na 
hun mede-Raadsheren te verrassen op een leuk evenement. 
Deelname aan een activiteit betekende een punt voor het 
felbegeerde klassement in de strijd om de titel “Zomerkoning”. 
Deze titel leverde behalve het predicaat dat je vrijwel nooit thuis 
was, ook nog eens een schitterende doos aardbeien op, 
natuurlijk refererend aan de bijbehorende titel. Op ieder 
evenement was ook nog eens een Raadsheerfool te verdienen, 
meestal voor de grootste pechvogel. Lag de verkeerde kant van jouw kano boven (en zat je er nog in), 
zat jouw hand vast in de te kleine gaatjes van de bowlingbal, scoorde je 0 uit 25 of kreeg je meer dan 
twee lekke banden tijdens de fietstocht dan kon je er vergif op innemen dat je bij de prijsuitreiking de fool 
door de desbetreffende organisator overhandigd kreeg. 
Gouden tijden dus!! 
In mijn derde jaar voelde ik mij geroepen om naast deelnemer mijzelf ook in het illustere rijtje van 
organisatoren te scharen. Chess Society Zandvoort bestond toen net drie jaar en iedere zomer 
schaakten wij gemiddeld zo’n drie keer op het strand, een snelschaaktoernooitje waarbij met name de 
gezelligheid centraal stond. 
De link was natuurlijk snel gelegd en het idee van de match Chess Society tegen De Raadsheer was 
snel geboren. Het werd in 1993 niet echt een succesvolle start. Het was wel gezellig doch slechts Theo 
en Gerie verschenen namens De Raadsheer op het strand. We speelden gewoon een halve competitie, 
5 minuten p.p.p.p, en filterden de partijen eruit tussen Chess Society en De Raadsheer om de eindstand 
te bepalen. 

Het werd een Zandvoortse overwinning en ik mocht zelf als 
aanmoedigingsprijs de fool in ontvangst nemen. Na het 
eerste jaar werd het strandschaken echt ontdekt bij De 
Raadsheer, groeide het uit tot een echte massakamp en 
werd het helaas maar waar samen met het snelschaken bij 
Café Eijlders (by Gerie O.) het enige zomerevenement dat de 
tand des tijds zou doorstaan. 
 
Inmiddels hebben we maar liefst 19 edities achter de rug en 
is strandtent 24 niet meer weg te denken uit de geschiedenis 

van De Raadsheer en ga je jezelf wederom de vraag stellen: waar blijft toch die tijd?? 
Zoals al gezegd, het strandschaken groeide uit tot een geweldig evenement en het record aantal 
deelnemers lag op 30. Menig ééndaags open toernooi redt dat vandaag de dag niet en dan nog te 
bedenken dat het altijd midden in de vakantietijd georganiseerd wordt. De laatste jaren ligt het aantal 
deelnemers rond de 20 doordat De Raadsheer in leden is gedaald en bij Chess Society sommige jaren 
de animo wat minder lijkt dan vroeger. 

2007 

2009 

 

Ton en Harmen - 2009 
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Het leukste blijft altijd als beide partijen ongeveer evenveel deelnemers leveren. Dan kan er echt een 
match verspeeld worden waarbij de spelers van de ene partij na iedere ronde één bord opschuiven. 
Wanneer er een te groot verschil is in het aantal spelers wordt er gewoon in één grote groep gestreden 
en de onderlinge partijen eruit gefilterd voor de stand om de Strandcup. In de beginjaren speelde ik zelf 
voor Zandvoort, ook vanwege het feit dat De Raadsheer doorgaans meer deelnemers leverde. Al snel 
werd het echter traditie dat ik het ene jaar voor De Raadsheer uitkom en het andere jaar voor Chess 
Society. 
  
De weersomstandigheden waaronder de match verspeeld is, waren wisselend maar toch vooral 
dusdanig zonnig dat er buiten op het terras geschaakt werd. Dat er soms tijdens een ronde met stelling 
en al naar binnen gevlucht werd wegens een bui mag de pret zeker niet drukken. 
Ik kan mij zelfs ook nog een editie herinneren waarbij het echt te warm was om buiten te zitten en een 
groot deel van de deelnemers de koelte van de strandtent opzocht om daar de partijen te verspelen. 
Het programma is over het algemeen dusdanig dat er ook tussendoor tijd genoeg is om te zwemmen en 
natuurlijk een biertje te drinken, alhoewel dit laatste ook toegestaan is tijdens de partijen! 
Traditioneel is natuurlijk het eten en de nazit en menigmaal werd aanschouwd hoe de maan uiteindelijk 
weer de koperen ploert verdreef. 
 
Zonder al teveel cijfertjes naar boven te halen als persoonlijke scores en dat soort narigheid, wil ik wel 
even één absolute recordhouder noemen en dat is onze Gerie. Ik kan mij niet herinneren dat hij ook 
maar één strandmatch gemist heeft. 
Wat mij ook altijd bijzonder goed doet is de aanwezigheid van ons erelid Eric Mol, in gezelschap van zijn 
lieftallige echtgenote Marcella na afloop steevast aan een bord gevuld met vis in plaats van 
schaakstukken. Ik hoop hen nog vele jaren samen op het strand te treffen! 
Ook Cilia, Frans A., Peter V. en B., Luc, Ron, Dick, Jaap, Leo, Jop, Ramon, Theo, Corneel, Ton en 
Harmen ontpopten zich door de jaren heen tot echte strandtijgers en laten wij ook zeker onze Johan 
Dijkman niet vergeten. Ook hij meldde zich enkele malen om de eer van zijn club in de verzengende 
hitte te verdedigen! 
 
Tja, en dan toch maar even wat koele cijfertjes, want het gaat immers toch om die cup: 
 
1993 tot en met 1995   Drie maal winst voor Chess Society. 
1996  De eerste Raadsheeroverwinning wordt bijgeschreven. 
1997  Chess Society herovert de cup. 
1998  De cup gaat weer voor een jaar in de prijzenkast van De 
Raadsheer. 
1999 tot en met 2002  Vier Zandvoortse overwinningen op rij. 
2003 tot en met 2005  De Gouden Raadsheerperiode: drie maal 
raak!!! 
2006 tot en met 2010  De wraak is zoet: vijf maal Chess Society. 
 

En dan 2011 De Zandvoorters worden met 78-50 gevild en 
dus de cup voor het eerst in onze mooie nieuwe prijzenkast. 
Totaalstand  Chess Society – De Raadsheer 13 - 6 en dus 
nog een boel werk aan de winkel in de komende jaren!   
Het leuke is dat De Raadsheer weer groeit en dat er van 
Zandvoortse zijde mogelijk weer meer deelnemers komen 
doordat er een samenwerkingsverband aangegaan is met 
De Haarlemse Jopen. Niets staat dus in de weg om weer 
terug te keren richting 30 deelnemers. Houdt de kalender 
dus in de gaten! Het evenement vindt vrijwel altijd plaats 
rond eind juli / begin augustus. 
Met de ingezette groei van onze vereniging hebben wij mijns 
inziens ook weer mogelijkheden tot uitbreiding van de 
zomerkalender. Denk er eens over na om komende zomer 
iets te organiseren. Het mag natuurlijk wel maar het hoeft 
zeker niet aan het schaken gerelateerd te zijn. 

 
 

De strandcup die we afgelopen jaar wonnen, 
zodat de cup na 5 jaar weer te bewonderen 

valt in onze prijzenkast. 
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de Prijzenkast 
 

door Eric Mol 
 
In de loop van 2011 werd op feestelijke manier de nieuwe prijzenkast van de Raadsheer 
ingewijd, 
een element van onze club dat zeer gemist werd. De bekers, 
klokken, vaantjes en andere relikwieën lagen in kasten 
opgetast, maar waren eigenlijk dierbare troffeeën en 
herinneringen aan het Raadsheerleven. 
De nieuwe kast had zijn ontstaan te danken aan Peter van 
de Beek die met het ontwerp voor de dag kwam en ook de 
installatie en inrichting van de inhoud verzorgde.  

Ooit echter had onze 
vereniging ook een 
prijzenkast in de Harry 
Verhey Sporthal. Deze 
kast heeft echter met de 
ontruiming en verhuizing 
naar Kattenburg het leven 
gelaten. 
Jaren geleden werd deze 

oorspronkelijke prijzenkast gefinancierd door de leden. Er was een 
loterij op touw gezet, met enkele New in Chessboeken als prijs, 
waaraan vele leden, soms meerdere malen hun bijdragen leverden. 
De uiteindelijke opbrengst bedroeg ƒ 200,- , ruim voldoende om een 

fraaie kast aan te schaffen. 
Bijgaand overzicht van het 
verloop van de lotenverkoop 
moge deze historische 
gebeurtenis illustreren.  
 
 

Winnaars zomercompetitie 

1997 ? 

1998 ? 

1999 ? 

2000 Bert Menting 

2001 ? 

2002 Sasja Vukojevic 

2003 Edwin Jansen 

2004 Olaf Cliteur 

2005 Olaf Cliteur 

2006 Olaf Cliteur 

2007 Olaf Cliteur 

2008 Olaf Cliteur 

2009 Olaf Cliteur 

2010 Olaf Cliteur 

2011 Olaf Cliteur 

Winnaars Kattenburg open 

Groep 1 Groep 2 

2008/2009 Diederic 't Hooft Eelco Niks 

2009/2010 Roel van Duijn Tony Slengard 

2010/2011 Sten Goes Dennis Schuitemaker 
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Externe competitie 

Raadsheer 1 onderuit in vierde ronde 
door: Olaf Cliteur 

 

Na een schitterende start van 6 punten uit 3 wedstrijden in de Eerste klasse B kwam er helaas op de 

18e januari wat zand in de machine. Onze hoofdmacht leed een nipte nederlaag in eigen huis tegen De 

Amstel uit Uithoorn: 3,5 – 4,5. Ondanks deze nederlaag houden we overigens de kansen op de titel in 

eigen hand, al mogen er dan natuurlijk geen verdere misstappen meer volgen! 

 

Nog één echte hindernis restte ons op weg naar het felbegeerde kampioenschap. Deze hindernis moest 

genomen worden op woensdag 18 januari in de vorm van Amstel 1. 

Het team uit Uithoorn behoorde vooraf tot de kanshebbers, echter een dramatische seizoensstart had tot 

gevolg dat er ineens naar beneden gekeken moest worden in plaats van naar boven. 

De avond startte helemaal niet zo slecht. Op een aantal borden leek de zaak in evenwicht en de borden van 

Henri (4) en invaller Eelco (7) beloofden zelfs veel goeds. 

De eerste uitslagen vielen te melden aan de kopborden waar zowel Stephan (1) als Ramon (2) tegen 

gelijkwaardige tegenstanders tot een puntendeling kwam. 

Mustapha (5) kwam een pionnetje achter en leek wat in de problemen te komen maar Henri speelde 

wederom een knappe partij en haalde het volle pond binnen! 

Bij Eelco ging het echter mis. In een enorm gecompliceerde stelling, waarin er steeds sprake was van 

ongelijk materiaal werden vermoedelijk aan beide kanten kansen gemist en bleek opponent Dawood Asfar 

net iets handiger of misschien wel gelukkiger. 

Het bezorgde gezicht van teamleider Peter Voets klaarde iets op toen Mustapha zijn stelling  remise wist te 

houden en de strijd dus beslist zou worden op de borden van Henk (3), André (8) en ondergetekende (6) 

Bij de 2,5 – 2,5-stand greep eerst Henk plotsklaps mis. Zelf was mij het plan op de volle winst te blijven 

spelen slecht bekomen, waardoor je precies op het moment dat het het slechtst uitkomt tegen je eerste nul 

aanloopt. De wedstrijd was daarmee in één klap verloren maar daar concurrent Boven IJ ons door deze 

nederlaag in matchpunten achterhaald had, was het bordpunt waar André nog voor streed, ineens van grote 

waarde! 

In tijdnood maakte onze Dré het bekwaam af, zoals we dat van hem gewend zijn en uit de ranglijst elders in 

dit blad moge duidelijk zijn hoe belangrijk zo’n onschuldig lijkend bordpuntje kan zijn. 

 

4e ronde 

 

   Raadsheer 1          1942 - Amstel 1             1877 3½ - 4½ 

1. Stephan Geuljans     2035 - Patrick van Lommel   2068 ½  - ½ 

2. Ramon van Beemdelust 2004 - Theo Hendriks        2023 ½  - ½ 

3. Henk bij de Vaate    2031 - Piet Geertsema       1915 0  - 1 

4. Harry Amand          1829 - Carel Kok            1791 1  - 0 

5. Mustapha Yahia       1905 - Evert Jan Bosman     1823 ½  - ½ 

6. Olaf Cliteur         1975 - Ysbert van Hoorn     1785 0  - 1 

7. Eelco Niks           1841 - Dawood Asfar         1768 0  - 1 

8. André de Roo         1920 - Herman Freek         1842 1  - 0 

    Raadsheer 1    %   
1.  Stephan  4  3½ 88   

2.  Ramon    4  2½ 50   

3.  Henk     4  1  25   

4.  Harry    4  2½ 63   

5.  Olaf     4  3  75   

6.  Mustapha 4  3  75   

7.  Gerie    1  0  0    

8.  Marcel   1  ½  50   

9.  Eelco    2  1  50   

10. André    4  3½ 88  

E en bekende collega- grootmeester ontmoette Fischer na de match 

tegen Taimanov in Vancouver 1971, die de Amerikaan sensationeel 

met 6-0 in zijn voordeel beslist had. “Wat vond u van Taimanovs 

spel” vroeg hij aan Fischer. Deze reageerde boosaardig:”Ik geloof 

dat hij heel goed piano kan spelen!” 
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Stand na 4 ronden 

   Klasse 1B   Ap Mp Bp  1   2   3  4   5   6  7   8   Ra   TPR  

1. Almere 3    4  7  19½ x   .   .  .   4   5½ 5½  4½  1806 1834 

2. Raadsheer 1 4  6  20½ .   x   5½ 3½  4½  .  7   .   1942 1952 

3. Boven IJ 2  4  6  18  .   2½  x  5   .   .  6   4½  1895 1884 

4. Amstel 1    4  4  14½ .   4½  3  x   4½  2½ .   .   1878 1825 

5. Wachter 1   4  3  15½ 4   3½  .  3½  x   .  .   4½  1856 1827 

6. Probleem 2  4  3  15  2½  .   .  5½  .   x  3   4   1707 1784 

7. Tal/DCG 3   4  2  10½ 2½  1   2  .   .   5  x   .   1747 1720 

8. ENPS 2      4  1  14½ 3½  .   3½ .   3½  4  .   x   1760 1758 

 

Zoals uit die ranglijst valt op te maken, staan we nu tweede achter de 

verrassende koploper Almere 3. Dit team heeft zijn winstpartijen echter geboekt 

tegen de drie op papier zwakste tegenstanders en zou een te nemen horde moeten zijn in de zesde ronde. 

Opdracht twee blijft dan om in bordpunten minimaal gelijk te blijven met Boven IJ 2. (Dit is voldoende daar 

we de onderlinge wedstrijd gewonnen hebben.) Gezien het feit dat we momenteel 2,5 bordpunt voorsprong 

hebben op dit team en wij een iets lichter programma hebben, zou ook dit moeten kunnen. 

Drie keer winnen dus, te beginnen op vrijdag 2 maart uit bij ENPS 2. Een spannend weekje, want de 

woensdag daarop treden we in de kwartfinale van de SGA-cup aan tegen  

Tal / D.C.G. 2 

Raadsheer 1 is dus nog steeds op twee fronten actief! 

 

Raadsheer 2 boekt eerste zege! 
door: Wim Postema 

 
Na een moeizame 4e ronde boekte Raadsheer 2 op maandag 13 februari tegen VAS 4 eindelijk zijn eerste 

overwinning. Aan bord 1 speelde Peter Voets. Zowel de teamopstelling als zijn schaken waren als vanouds 

zeer tactisch. In het laatste geval verloor hij langzamerhand steeds meer pionnen en uiteindelijk de partij. 

Joop speelde een bekende Siciliaan en dreigde met enorme druk op de witte damevleugel.  Hans had na 

een rustige opening last van druk op de damevleugel, maar met een verrassend paardoffer kon de 

tegenstander het mat niet meer ontlopen (zie onder). Harmen liet de vijandelijke torens binnenkomen, maar 

kon ze enige zetten later toch weer terugsturen en verkreeg daarmee zelf mooi loperspel. Jop beet zich vast 

op een extra pion op d5, die hij moest verdedigen met een loper op e6. Hij hield de tegenstander goed onder 

druk. Eelco had een remisestelling, met weliswaar het loperpaar. Ton liet een krachtige koningsaanval over 

zich heen komen en moest zich tot het uiterste verdedigen. Wim werd al na 9 zetten geconfronteerd met een 

stukoffer, waar hij wel even van schrok, maar dat achteraf niet zoveel voorstelde. Na 2 uur spelen was de 

stand 2½ - 2½ (winst Hans en Wim, remise Eelco, verlies Peter en Ton). Het werd zenuwslopend met de 

partijen van Joop, Harmen en Jop nog aan de gang. Het leek de goede kant op te gaan. Joop stond 

voortreffelijk en won zijn eerste pion. Harmen kwam onder de druk vandaan, kon eindelijk de lopers van c8 

en f8 ontwikkelen en leek minstens remise te houden. Jop hield zijn tegenstander in tijdnood stevig onder 

druk. Intussen was Joop bezig de partij naar zich toe te trekken, maar…….. in een vlaag….. gaf hij een paard 

weg. Weliswaar kreeg hij er wel 3 pionnen voor en stond het paard van zijn tegenstander ingesloten op a1. 

Harmen behaalde een degelijke remise en Jop won zijn tweede pion. De partij van Joop bleef erg spannend. 

Uiteindelijk werden zijn pionnen te gevaarlijk vervolgens  won hij het paard terug en kreeg een gemakkelijk 

gewonnen eindspel. Jop kreeg een gewonnen stelling en in de laatste minuut gaf zijn tegenstander op. 

Uiteindelijk won Joop dus ook en werd de eindstand 3 – 5. Met gemiddeld 40 elo-punten minder mag dit een 

voortreffelijke prestatie genoemd worden. 

 

 

topscoorder 

Stephan Geuljans 

"De tacticus moet weten wat te doen als er wat te doen valt; de strateeg moet 
weten wat te doen als er niets te doen valt." (Tartakower) 
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Ronde 4 

   Raadsheer 2            1786 - ENPS 1                 1915 4  - 4      

1. Jop Dekker             1845 - Ruud van Caspel        2015 ½  - ½ 

2. Gerie Opgenhaffen      1889 - Peter Nitscke          1964 0  - 1 

3. Eelco Niks             1841 - Bas Jonkers            1866 1  - 0 

4. Joop Reiber            1781 - Mark Hecker            1859 0  - 1 

5. Harmen van der Ploeg   1737 - Erik van Rijkom        1880 ½  - ½ 

6. Wim Postema            1727 - Pieter Oldenhove       1960 0  - 1 

7. Ton van Garderen       1701 - Bert Wijchgel          1888 1  - 0 

8. Lex van der Wal        1771 - Jan Velde              1890 1  - 0 

 

Ronde 5 
     Vas 4     1800 - Raadsheer 2     1759 3 - 5   

1. Andy Soest     1855 - Peter Voets     1638 1  - 0 

2. Marten van der Veen    1912 - Joop Reiber     1754 0  - 1 

3. Milo Bogaard    1930 - Hans Radder     1814 0  - 1 

4. Joost van Dongen    1800 - Harmen van der Ploeg    1738 ½  - ½ 

5. Bart Romijn     1814 - Eelco Niks     1850 ½  - ½ 

6. Daan Schaink    1718 - Jop Dekker     1817 0  - 1 

7. Benno Drewes    1772 - Ton van Garderen    1726 1  - 0 

8. Tim de Hoon     1598 - Wim Postema     1736 0  - 1 

 

Tussenstand  

 

   Klasse 1A   Ap Mp Bp   

1. Almere 2    5  8  24   

2. ES'80 1     4  6  17   

3. VAS 4       5  5  19½   

4. Isolani 1   5  5  18  

5. Fischer-Z 2 5  4  19   

6. Raadsheer 2 5  4  18½ 

7. ENPS 1      4  3  16   

8. Caissa 9    5  3  20   

 

De volgende ronde spelen we op 21 maart thuis tegen Caïssa 
9. Hopelijk kunnen we dan op volle sterkte aantreden: we 
moeten winnen. Onderaan is het erg dringen geblazen. Twee 
teams degraderen. Onze  laatste wedstrijd is tegen Isolani (19 
april).   
 

 

 

3e team 
door: Cilia van der Kamp 

 

De wedstrijd tegen MSK 2 op 4 februari is door 

weersomstandigheden  voorlopig uitgesteld. 

Tussenstand 

   Klasse 3B   Ap Mp Bp  1  1 2  2 3  3 4   4 Ra   TPR  

1. VAS 8       4  8  23½ x  x 6½ . 6  6 5   . 1485 1655 

2. Raadsheer 3 3  4  14  1½ . x  x 5  . 7½  . 1517 1530 

3. Pegasus 2   4  1  11  2  2 3  . x  x 4   . 1486 1405 

4. MSK 2       3  1  7½  3  . ½  . 4  . x   x 1462 1336 

 

 

   Raadsheer 2     % 

1. Peter   2  0    0 

2. Gerie   4  1   25 

3. Jop     4  2½  63 

4. Eelco   5  3   60 

5. Hans    4  3   75 

6. Harmen  5  2½  50 

7. Ton     5  2   40 

8. Joop    5  1½  30 

9. Wim     4  1½  38 

10.Lex     2  1½  75 

 

Topscoorder 

Hans Radder 

Dit was de eindstand 

van de partij van Hans.  

Na gxh5 volgt Dg5+, K - 

willekeurig en na Pf5 is 

het ondekbaar mat.  
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Interne competitie 
door Gerie Opgenhaffen en Harmen van der Ploeg. 

 
De interne competitie staat op een mooi punt: we hebben precies 20 ronden 
gespeeld. We zijn op 2/3 van het seizoen, dus er komt nu wel zo langzamerhand 
duidelijkheid. Dat blijkt ook uit de interne stand: die verandert eigenlijk niet meer 

noemenswaardig. Hooguit worden er hier en daar stuivertjes gewisseld.  
 
Nieuwe en enkele teruggekeerde gezichten 
Vincent Visser en Douwe Veltheer zijn gebleven en komen nu regelmatig. De nieuwe gezichten die hun 
opwachting hebben gemaakt horen toe aan Ramon Ramkisoen en Laurens Luyken. Natuurlijk hopen we dat 
ook zij blijven. En ook Marcel Roelofs is weer eens komen kijken. Allemaal welkom! 
 
De competitie 
Het gaat nog steeds goed met de competitie en een absoluut hoogtepunt was 1 februari. Goed, het was een 
zeskamp-avond én de vooravond van onze 90e verjaardag – misschien lokte de champagne. Maar toch: 38 
mensen die aan het schaken waren; we moeten diep graven om te bedenken wanneer dat voor het laatst zo 
was. 
 
De stand 
Sinds het vorige overzicht, rond de jaarwisseling, sta ik – tot mijn plezier – nog steeds op kop ondanks 
afwezigheid vanwege het Tata-toernooi. Olaf was teruggevallen, maar na een reeks overwinningen staat hij 
nu weer tweede en is hij mij nu wel tot zeer nabij genaderd. In de 20e ronde, op 8 februari, won hij van 
Harmen en ik speelde remise tegen André. Die staat nog steeds derde en doet nog volop mee. Mustapha 
viel iets terug, maar staat nu toch weer vierde. Hij voert in de stand een rondedans uit met Wim. Vanaf plek 6 
is de achterstand nu toch wel wat opgelopen, alhoewel mensen als Harmen, Lex en Hans natuurlijk 
gevaarlijk blijven. Het blijft al met al een prachtig seizoen met een mooie derde periode in het verschiet. 
 

Interne competitie – Stand na ronde 20  - 2 februari 2012 

Nr Naam 
Pun
ten Wa Gsp Gw Rm Vl % Nr Naam 

Punt
en Wa Gsp Gw Rm Vl % 

1 Gerie Opgenhaffen 1 969 81 9 5 4 0 78 28 Anjo Vlug 2 377 54 8 2 2 4 38 

2 Olaf Cliteur 1 948 80 13 7 4 2 69 29 Corneel Simoons 2 367 53 6 3 0 3 50 

3 André de Roo 1 901 79 12 6 5 1 71 30 Eelco Niks 1 349 52 2 1 0 1 50 

4 Mustapha Yahia 1 834 78 12 6 3 3 63 31 Douwe Veltheer 2 301 51 5 3 2 0 80 

5 Wim Postema 1 827 77 14 7 3 4 61 32 Frank van Wijck 3 296 50 8 1 4 3 38 

6 Harmen van der Ploeg 1 758 76 12 5 4 3 58 33 Vincent Visser 3 282 49 6 3 1 2 58 

7 Lex van der Wal 2 751 75 17 7 5 5 56 34 Johan Dijkman 3 280 48 16 2 4 10 25 

8 Hans Radder 1 717 74 11 6 1 4 59 35 Frans Altena 3 262 47 7 2 2 3 43 

9 Ramon v Beemdelust 1 688 73 7 4 2 1 71 36 Natalie Veldema 3 259 46 13 3 1 9 27 

10 Peter Voets 1 671 72 8 2 0 6 25 37 Annelies Visser 3 233 45 11 3 0 8 27 

11 Peter van de Beek 3 639 71 9 4 2 3 56 38 Luc Scheepmaker 2 208 44 2 0 1 1 25 

12 Tony Slengard 2 597 70 19 8 1 10 45 39 Marc Souren 3 197 43 3 0 2 1 33 

13 Peter van Nijen 2 575 69 13 7 1 5 58 40 Jop Dekker 1 168 42 0 0 0 0 0 

14 Maarten van Loggem 3 570 68 11 5 2 4 55 41 Stephan Geuljans 1 164 41 0 0 0 0 0 

15 Charles Hartman 3 565 67 14 6 2 6 50 42 Henri Amand 1 160 40 0 0 0 0 0 

16 Ton van Garderen 2 536 66 6 3 2 1 67 43 Marcel Roelofs 107 39 1 1 0 0 100 

17 Joop Reiber 1 500 65 8 3 1 4 44 44 Marcel Hoogesteger 1 104 38 0 0 0 0 0 

18 Frits van Gelder 2 496 64 10 4 3 3 55 45 Ron van Dijk 1 99 37 0 0 0 0 0 

19 Leo Oomens 3 476 63 11 5 3 3 59 46 Henk Weeling 3 97 36 10 0 1 9 5 

20 Marie Boomgaard 3 473 62 16 6 2 8 44 47 Frans Smit 1 70 35 0 0 0 0 0 

21 Simon Bouwhuis 3 461 61 18 5 6 7 44 48 Dick Beijne 2 68 34 0 0 0 0 0 

22 Eric Mol 2 450 60 8 5 1 2 69 49 Jaap Schrickx 3 66 33 0 0 0 0 0 

23 Hein van der Kroon 3 443 59 15 4 5 6 43 50 Wim van Vugt 1 64 32 0 0 0 0 0 

24 Henk bij de Vaate 1 425 58 4 2 1 1 63 51 Peter Bosschieter 2 62 31 0 0 0 0 0 

25 Gerben Houba 3 400 57 14 5 1 8 39 52 Theo Breidenbach 3 60 30 0 0 0 0 0 

26 Bert Bergshoeff 3 394 56 4 4 0 0 100 53 Ben Kamp 3 58 29 0 0 0 0 0 

27 Cilia van der Kamp 3 382 55 5 3 0 2 60 54 Ramon Ramkisoen 3 56 28 2 0 0 2 0 
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Per groep 
De stand in groep 1 wordt hierboven al beschreven. In groep 2 blijft Lex heer en meester en die positie zal hij 
vermoedelijk niet meer afstaan. Op gepaste afstand volgt Tony nog steeds als tweede, maar Peter N zit hem 
inmiddels op de hielen. Als Ton iets vaker zou komen zou hij nog een flinke bedreiging voor de top 3 kunnen 
gaan vormen en ook Frits is erg goed bezig. Peter vd B heeft een machtsgreep gepleegd in groep 3 en hij 
staat er erg goed voor. Maar Maarten is ook op komen stomen en die afstand is zeker nog niet 
onoverbrugbaar. Vlak daarachter staat Charles er nog steeds goed voor. Om bekende redenen moest Leo 
helaas afhaken. 

Nr Groep 1 

1 Gerie Opgenhaffen 

2 Olaf Cliteur 

3 André de Roo 

4 Mustapha Yahia 

5 Wim Postema 

6 Harmen van der Ploeg 

7 Hans Radder 

8 Ramon van Beemdelust 

9 Peter Voets 

10 Joop Reiber 

11 Henk Bij de Vaate 

12 Eelco Niks 

13 Jop Dekker 

14 Stephan Geuljans 

15 Henri Amand 

16 Marcel Hoogesteger 

17 Ron van Dijk 

18 Frans Smit 

19 Wim van Vugt 

    

    

    

    
 

Nr Groep 2 

1 Lex van der Wal 

2 Tony Slengard 

3 Peter van Nijen 

4 Ton van Garderen 

5 Frits van Gelder 

6 Eric Mol 

7 Anjo Vlug 

8 Corneel Simoons 

9 Douwe Veltheer 

10 Luc Scheepmaker 

11 Dick Beijne 

12 Peter Bosschieter 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Nr Groep 3 

1 Peter van de Beek 

2 Maarten van Loggem 

3 Charles Hartman 

4 Leo Oomens 

5 Marie Boomgaard 

6 Simon Bouwhuis 

7 Hein van der Kroon 

8 Gerben Houba 

9 Bert Bergshoeff 

10 Cilia van der Kamp 

11 Frank van Wijck 

12 Vincent Visser 

13 Johan Dijkman 

14 Frans Altena 

15 Natalie Veldema 

16 Annelies Visser 

17 Marc Souren 

18 Marcel Roelofs 

19 Henk Weeling 

20 Jaap Schrickx 

21 Theo Breidenbach 

22 Ben Kamp 

23 Ramon Ramkisoen 
 

 
Raadsheercup 
Sinds het vorige overzicht is er maar één partij gespeeld: de kwartfinale tussen Ton en Ramon werd vooruit 
gespeeld. Ton dwong ieders respect af door keurig en gedecideerd van Ramon te winnen, die trouwens ook 
dacht dat 55 minuten langer duurden. 

 
  
 
 
 
Snelschaken 
Zoals de traditie dat al jarenlang wil, wordt op de eerste clubavond van het nieuwe jaar – dit jaar op 5 januari 
- het snelschaak-kampioenschap uitgevochten. Spelers van groep 1 en 2 doen daar verplicht aan mee. 
Elders is daarvan een verslag opgenomen. In ieder geval was Ramon weer eens ouderwets ongenaakbaar 
met 14,5 uit 15. Dit alles onder de bezielende leiding van Harmen. 

Ronde 1    9 november 2011 

Witspeler Zwartspeler Uitslag 

Anjo Vlug Olaf Cliteur 0 - 1  

Frans Altena Johan Dijkman 1 - 0  

Maarten van Loggem Frank van Wijck 0 - 1  

Harmen v/d Ploeg Marie Boomgaard 1 - 0  

Ton van Garderen Eric Mol 1 - 0  

Gerie Opgenhaffen Lex v/d Wal 1 - 0  

Tony Slengard Ron van Dijk 0 - 1  

Luc Scheepmaker Peter Voets 0 - 1  

Cilia v/d Kamp Ramon v Beemdelust 0 - 1  

Henk Weeling Charles Hartman 0 - 1  

Gerben Houba Natalie Veldema 1 - 0  

Simon Bouwhuis André de Roo 0 - 1  

 

Ronde 2    30 november 2011 

Witspeler Zwartspeler Uitslag 

Peter Voets Ramon v Beemdelust 0 - 1  

Frank van Wijck Ron van Dijk 0 - 1  

Olaf Cliteur Charles Hartman 1 - 0  

André de Roo Gerie Opgenhaffen 1 - 0  

Gerben Houba Vrij   

Ton van Garderen Vrij   

Harmen v/d Ploeg Vrij   

Frans Altena Vrij   

 

Ronde 3    22 februari 2012 

Witspeler Zwartspeler Uitslag 

Frans Altena Olaf Cliteur   

Ton van Garderen Ramon v Beemdelust 1 - 0  

André de Roo Harmen v/d Ploeg   

Gerben Houba Ron van Dijk   

 

Raadsheercup 

Halve finale: 25 april 2012 
 

FINALE: 23 mei 2012 
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Stamhouderscup  
Gelukkig werd ook weer gespeeld voor de Stamhouderscup: 
groep-3 spelers mogen hieraan meedoen en iedereen heeft 
dan een  kwartier per persoon per partij. De bezielende leiding 
hier lag bij Cilia. Het is niet meer dan passend dat de 
lijstaanvoerder van groep 3 ook deze cup won: Peter vd B met 
4,5 uit 6. Met slechts een halfje minder werd de bovenste helft 
gecompleteerd door Vincent, Gerben en Simon. 
 
Rapidcompetitie 
Ook werd de eerste ronde van onze rapid-competitie gespeeld. 
Hans en Mustapha gaat aan de leiding met 3 uit 3, op de 
hielen gezeten door 
Olaf. 
 

 
 
Zeskampen 
In de zeskampen begint na 3 rondes enige tekening in de strijd te komen. In groep 1 gaat André aan de 
leiding met 2 uit 3, maar hij wordt op de voet gevolgd door Olaf die een halfje minder heeft, maar die een 

partij minder heeft gespeeld. Ook Henk mag niet uitgevlakt worden. 
Weliswaar heeft hij pas 1 punt, maar hij 
speelde ook pas 1 partij. 
 
Groep 2 wordt toch ietwat verrassend 
aangevoerd door Ton; in 3 partijen werd 
pas een halfje verspeeld. Harmen volgt op 

2 uit 3.  
 
De derde groep kent in de persoon van Bert een ongeslagen koploper (2 uit 2). 
Evenveel punten maar een partij meer gespeeld heeft Peter van Nijen. 
Aangezien Bert de onderlinge partij al gewonnen heeft, is hij hier de duidelijke 
favoriet. 

 
In groep 4 is de situatie het duidelijkst: Marie won al haar 3 partijen en 
heeft al 1½ punt voorsprong op de nummer 2 Gerben. De eindzege lijkt 
haar dus al nauwelijks meer te kunnen ontgaan. De 3 nieuwe leden in 
deze groep staan inmiddels ook op een duidelijke voorsprong tegen de 
3 oude leden in de groep: 5-3.   

 
Het spannendst is het nog wel in groep 5. Simon gaat aan de leiding met 2 
uit 3, maar zowel Frans als Hein hebben minder verliespunten met 1½ uit 2. 
Het kan in deze groep dus nog alle kanten op. 
 
 
     

De winnaar van de stamhouderscup Peter 
van de Beek ontvangt de bokaal uit handen 

van Cilia van der Kamp 

Groep 1 

1. André de Roo      3 2 

2. Olaf Cliteur      2 1½ 

3. Henk bij de Vaate 1 1 

4. Wim Postema       2 1 

5. Hans Radder       3 1 

6. Mustapha Yahia    3 ½ 

Groep 2 

1. Ton van Garderen     3 2½ 

2. Harmen van der Ploeg 3 2 

3. Eelco Niks           2 1 

4. Joop Reiber          3 1 

   Tony Slengard        3 1 

6. Luc Scheepmaker      2 ½ 

Groep 3 

1. Peter van Nijen  2 2 

2. Eric Mol         3 1½ 

3. Bert Bergshoeff  1 1 

4. Corneel Simoons  3 1 

5. Leo Oomens       1 ½ 

6. Anjo Vlug        2 0 

Groep 4 

1. Marie Boomgaard     3 3 

2. Gerben Houba        3 1½ 

3. Charles Hartman     2 1 

4. Cilia van der Kamp  3 1 

   Marc Souren         3 1 

6. Frank van Wijck     2 ½ 

Groep 5 

1. Simon Bouwhuis     3 2 

2. Frans Altena       2 1½ 

   Hein van der Kroon 2 1½ 

4. Maarten van Loggem 3 1½ 

5. Natalie Veldema    3 ½ 

6. Henk Weeling       1 0 

Zeskampen 

Volgende Speeldata:  

29 februari 2012 

11 april 2012 

Rapid competitie 

Volgende speeldata 

� Ronde 2: 14 maart 2012  
� Ronde 3: 02 mei 2012  
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Snelschaakkampioenschap 
door: Harmen van der Ploeg 

 

Het snelschaakkampioenschap kende dit jaar met 16 spelers een behoorlijke 
bezetting.  Er werd gespeeld in 1 grote groep, waarin Ramon van Beemdelust met 
een score van liefst 14½ punt uit 15 duidelijk de sterkste was.  
Ramon maakte al snel duidelijk dat hij zijn zinnen had gezet op het kampioenschap door de 
overwinningen aan elkaar te rijgen. Lange tijd wist André in zijn kielzog te blijven, maar een 
nederlaag tegen Gerie zette hem op een punt achterstand. Het onderlinge duel in de één na 
laatste ronde bracht uiteindelijk de beslissing. André, die moest winnen, kwam niet door de 
solide opstelling van Ramon heen en moest berusten in remise. In de laatste ronde liep 
Ramon ook nog een halfje uit, zodat het gat op 1½ punt uitkwam. Titelverdediger Olaf kwam 
al snel op achterstand met verliespartijen tegen Eric en André en de nederlaag tegen Ramon 
schakelden hem definitief uit. Wel wist hij in de laatste ronde nog over Gerie te wippen en de 
derde plaats te bemachtigen. Op de 5e plaats eindigde de eerste speler uit groep 2, Eric Mol, 
die met 9½ punt een puike prestatie leverde. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eindstand snelschaakkampioenschap 
 4 januari 2012  
   1 Ramon van Beemdelust 14½ 
2 André de Roo 13 
3 Olaf Cliteur 12 
4 Gerie Opgenhaffen 11½ 
5 Eric Mol 9½ 
6 Wim Postema 8½ 
7 Peter van Nijen 8 
8 Joop Reiber 7½ 
9 Lex van der Wal 7 
10 Peter Voets 6 
 Harmen van der Ploeg  
12 Tony Slengard 5 
13 Bob Pasterkamp 4 
14 Leo Oomens 3 
 Luc Scheepmaker  
16 Corneel Simoons 1½ 

 

Eric Mol was 
trots op zijn 
verdiende  
5e plaats. 
 

 
Snelschaakkampioen Ramon van 
Beemdelust ontvangt de beker uit 
handen van wedstrijdleider Harmen 
van der Ploeg. 
 

  Winnaars Snelschaken 

1997 Wim van Vugt 

1998 Bernard van Sterkenburg 

1999 Paul Kaag 

2000 Theo Gosman 

2001 Frans Smit 

2002 Bernard van Sterkenburg 

2003 Bernard van Sterkenburg 

2004 Bernard van Sterkenburg 

2005 Frans Smit 

2006 Ron van Dijk 

2007 Frans Smit 

2008 Ramon van Beemdelust 

2009 Ramon van Beemdelust 

2010 Ramon van Beemdelust 

2011 Olaf Cliteur 
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Een groot commentator  
door Corneel  Simoons 

 

Wil men een idee krijgen van de aanpak die de rijpere A. Aljechin voorstond, dan moet men 
zijn magnifieke commentaren lezen in het toernooiboek ‘Nottingham 1936’. Met opzet 
gebruik ik hier het woord aanpak in plaats van plan. 
Drie zaken vallen hier vooraleerst op. Ten eerste hebben positionele overwegingen voorrang boven 
tactische. Combinaties vervullen een dienende rol - of zijn het resultaat van groot positioneel overwicht (als, 
zoals hij ergens zegt, ‘de echte strijd reeds gestreden is’). Dan vindt hij het van groot belang om zo flexibel 
mogelijk op zoveel mogelijk (on)zinnige reacties van de tegenpartij te anticiperen. Tenslotte benadrukt hij 
steeds weer de timing der zetten – goed schaken is ook een kwestie van geduld en van je kansen 
(waar)nemen. 
De redeneringen worden overwegend in een hypothetische trant geformuleerd. Er is hier geen sprake van 
theorie in de zin van ‘ ….. en zo moet het!’. 
Een voorbeeld: (alle commentaren die niet tussen haakjes staan zijn van A.A.) We vertrekken vanaf de 
eerste diagramstand na de 13e zet van wit. 
 

 

    Winter  – Vidmar       
 

Nottingham 1936 
 3e ronde 

 
 
stelling na 13. Dd1 – c2 

 

 
 

13. …..  e5 – e4   
 
Het alternatief 13. …,exd4  14. exd4  is niet 
ongevaarlijk voor zwart. Bijvoorbeeld: 14. …, Pf6  
15. Te1, Dd6  16. Pg5, h6  (of …, Df4  17. Pxf7 en 
wit wint , Löwenfisch – Riumin, Moskou 1935)  
17. Pxf7! , Txf7  18. Db3 (Aljechin - Petersen, 
Orebro 1935) Na 14. …, Pb6 (i.p.v. Pf6) echter lijkt 
zwart nog steeds over een adequate verdediging te 
beschikken. 

 
14. Pf3 – d2  Pd7 – f6 
15. a2 – a3 
 

Te langzaam. De correcte zet waarmee wit een 
licht voordeel houdt, is 15. Lb3 om 15. …, Lf5 met 
f4 te beantwoorden met een eventueel later Tc5. 

In deze voortzetting zou zwart het nauwelijks 
kunnen vermijden om ooit Pd5 te spelen. De 
daarop volgende ruil geeft wit meestal de 
beheersing over de c-lijn. 
 

15. …..  Lc8 – f5 
16. Tf1 – c1 

 
Aangezien wit nog helemaal niet zeker kan zijn dat 
hij de toren op de c-lijn nodig zal hebben en 
aangezien hij sowieso f4 wil spelen, had hij deze 
zet maar beter eerst kunnen doen. 
 

16. …..  Ta8 – d8 
17. b2 – b4  h7 – h5 

 
Een goede positiezet die nuttig zal blijken, als wit 
met b5 aan zwart de mogelijkheid geeft tot een 
aanval op de koningsvleugel; bijv. 18. b5, cxb5   
19. Lxb5, Pd5 gevolgd door Dg5. 

 
18. f2 – f4   g7 – g6 
19. Dc2 – b3  Td8 – d7! 

 

 
stelling na 19. ….., Td7 
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Anticipeert op wits volgende. Anders had zwart ook 
zijn stelling verder kunnen versterken met Kg7.  
( m.a.w. Td7 is beter dan Kg7 omdat zo 
stellingverbetering gecombineerd wordt met het 
belemmeren van b5.) 

 
20. b4 – b5 ? 

 
Deze opmars moet op een rekenfout berusten en 
bederft wits stelling helemaal. Een goede zet zou 
20. Pf1 geweest zijn met kansen voor beide 
partijen. 
  

20. …..  c6 – c5 
21. Db3 – a4 

 
Op 21. d5 zou zwart nu eenvoudig de pion winnen 
met 21. …, Tfd8. Dit was de bedoeling van 19. …, 
Td7! 
 

21. …..  c5 x d4 
22. e3 x d4  De7 – d6 

23. Pd2 – b3 
 

Nu staan alle witte stukken ineffectief op de 
damevleugel, terwijl zijn koningsvleugel er verlaten 
en onverdedigd bij staat. 
 

23. …..  Dd6 x f4 
24. Tc1 – f1  Df4 – d6 
25. Da4 x a7 

 
Een schrale troost. De strijd wordt positioneel 
beslist, niet door de materiële verhoudingen. 
 

25. …..  b7 – b6 
26. Da7 – a4  Td7 – c7 

 
Dreigt Pd5 
 

27. Tc3 – g3  Pf6 – g4 ! 
28. Lc4 – e2  Pg4 x h2 ! 

 
   0 – 1 

 
Een goede partij van Dr. Vidmar. 
(Even terug naar het aam het begin gemaakte onderscheid tussen ‘plan’ en ‘aanpak’. Ik denk dat we hier 
kunnen zien hoe Winter’s plan weerlegd wordt door Vidmar’s veel flexibeler aanpak. C.S.) 

 
 
Eindstand: 
1. Botwinnik 10  p 
2. Capablanca 10  p 
3. Euwe  9½ p 
4. Fine  9½ p 
5. Reshevsky 9½ p 
6. Aljechin  9    p 
7. Flohr  8½ p 
8. Em. Lasker 8½ p 
9. Vidmar  6    p 
10. Bogojubov 5½ p 
11. Tartakower 5½ p 
12. Tylor  4½ p 
13. Alexander 3½ p 
14. Thomas  3    p 
15. Winter  2½ p 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Vidmar heeft het boek ‘Goldene Schachzeiten” geschreven. Daarin stond de volgend e opmerkelijke 

anecdote. 

Tijdens een etentje door Vidmar aangeboden na een overwinning op de  altijd sombere en 

pessimistische Nimzowitsch spuwde laatstgenoemde zijn gal: “Wat heb jij eigenlijk te zoeken in grote 

schaaktoernooien? Wil je ons beroepsmeesters  soms het brood uit de mond stelen? Blijf toch bij je 

transformatoren!” (Op het gebied van transformatoren had Vidmar een grote naam.) 

Vidmar , niet op zijn mondje gevallen, repliceerde onmiddellijk: “Maar mijn beste Nimzowitsch, ik 

heb er toch ook niets op tegen dat jij je met transformatoren bezighoudt? Doe het liefst even 

intensief als ik! “ 
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Internetschaak
door Ramon van Beemdelust 

 

Aan mij wederom de eer om een stukje te mogen schrijven in ons nieuwe fantastische 

clubblad. Onze club bestaat nu 90 jaar en het gaat goed! De opkomst van de clubavond is 

goed, het ledenaantal groeit, er ontstaan nieuwe prille contacten die misschien wel kunnen uitgroeien tot 

eeuwige vriendschappen! Zelf ben ik nu zo een 33 jaar lid. Ik heb veel mensen zien komen en gaan. Maar 

de echte Raadsheerleden in hart en nieren zijn gebleven. Sommige van mijn contacten zijn dus al 33 jaar 

oud. De kern van de  Raadsheer is als een familie waar je altijd op kunt terugvallen. Een warme deken. 

Een rots in de branding. Een baken op het levenspad. Ik ben er trots op een deel van deze familie te zijn 

en ik hoop dat deze familie blijft groeien. 

 

Terug naar het schaken! De meeste mensen weten wel van mij dat ik een zeer agressieve speler ben. Ik 

offer graag in de opening een pion. En dat doe ik niet zomaar. Ik krijg daar vaak goede compensatie voor 

en weet de tegenstander al vaak vroeg tot wanhoop te brengen. Het Blackmar Diemer gambiet is hier 

uitermate geschikt voor. De volgende partij speelde ik tegen een nietsvermoedende sterke speler. Zoals 

gebruikelijk hebben we allebei maar drie minuten om de problemen op het bord op te lossen. De meeste 

problemen liggen echter bij zwart! 

 

Wit: Sirius 7 (Ramon van Beemdelust)    2151 

Zwart: Varetov                                    2336 

tussen haakjes: bedenktijd in seconden. 

 

1. d2 – d4 (0,4)  d7 – d5 (0,0) 

2. e2 – e4 (1,2)  d5 x e4 (1,6) 

3. Pb1 – c3 (0,6)  Pg8 – f6 (1,7) 

4. f2 – f3 (0,5) 

 

De bedoeling van het gambiet! Als zwart niet 

pakt op f3, pakt wit zelf op e4 en staat dan geen 

pion achter en heeft een geweldig centrum! 

 

4. …..   e4 x f3 (1,2) 

5. Pg1 x f3 (0,5)  e7 – e6 (1,3) 

  

De solide Euweverdediging. Vroeger een 

geduchte verdediging. Tegenwoordig geldt deze 

opzet echter als lichtelijk dubieus daar wit zeer 

goede compensatie krijgt. Dit is echter alleen 

bekend bij een kleine selecte groep! 

 

6. Lc1 – g5 (1,6)  Lf8 – e7 (0,0)  

7. Lf1 – d3 (0,5)  0 – 0 (0,9) 

8. 0 – 0  (0,4)  Pb8 – d7 (1,2) 

9. Dd1 – e1 (0,5) 

 

Er zijn vele mogelijkheden voor wit om deze 

stelling te spelen. 9. De1 is mijn patent. 

 

9.    …..   h7 – h6 (8,0) 

Zwart ziet Dh4 aankomen en wil met h6 

voorkomen dat er een loper op g5 staat en een 

dame op h4 wat zeer goede aanvalskansen 

biedt. De zet h6 in de Euweverdediging is haast 

altijd een fatale verzwakking. 

 

10.  De1 – h4 !! (0,8)  

 

  
 

Wit dreigt nu Lxh6! om de koningsveste uiteen 

te rijten met een onweerstaanbare aanval.  

 

10. …..   h6 x g5 (7,0) 

11. Pf3 x g5 (1,2) 

 

Het is nu moeilijk om de mataanval te 

weerstaan. Zwart probeert nog g6 om de koning 

naar g7 te brengen!  
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11. …..   g7 – g6 (0,7) 

12.  Dh4 – h6 (8,0) 

 

Natuurlijk! Wat kan het schaken toch 

bevredigen! 

12.  …..   e6 – e5 (47,0) 

13.  Pc3 – d5 (15,0) 

 

Het paard kan niet worden genomen vanwege 

het mat op h7. Wit dreigt zelf nu twee keer te 

slaan op f6 gevolgd door een zeer wreed mat! 

Heerlijk! Zwart gaf op! 

  1 - 0 

 

 

Ratings per  1 februari 2011 

  

Nr Naam Clubrating 

KNSB 

Rating 

Fide 

rating 

 

1
 

Frans Altena 1325  1303    

2 Henri Amand 1841  1830    

3 Peter van de Beek 1481  1478    

4 Ramon v Beemdelust 1999  2025  2047  

5 Dick Beijne 1637  1610    

6 Bert Bergshoeff 1556  1490    

7 Sander Blauwboer 988      

8 Marie Boomgaard 1408  1337    

9 Peter Bosschieter 1682  1671    

10 Simon Bouwhuis 1343  1284    

11 Theo Breidenbach 1461  1447    

12 Olaf Cliteur 1973  1970  2027  

13 Jop Dekker 1837  1817  1912  

14 Ron van Dijk 1990  1959  1928  

15 Johan Dijkman 1263  1359    

16 Ton van Garderen 1744  1726    

17 Frits van Gelder 1498  1457  1608  

18 Stephan Geuljans 1951  2081    

19 Charles Hartman 1383  1362    

20 Marcel Hoogesteger 1792  1827    

21 Gerben Houba 1340      

22 Ben Kamp 1490  1489    

23 Cilia v/d Kamp 1356  1357    

24 Hein v/d Kroon 1353  1423    

25 Maarten van Loggem 1345  1242    

26 Eric Mol 1632  1573    

27 Peter van Nijen 1612      

28 Eelco Niks 1758  1850    

29 Leo Oomens 1466  1485    

30 Gerie Opgenhaffen 1869  1829    

31 Harmen v/d Ploeg 1783  1738    

32 Wim Postema 1868  1736    

33 Hans Radder 1858  1814    

34 Ramon Ramkisoen 1155      

35 Joop Reiber 1758  1754    

36 André de Roo 1922  1936    

37 Luc Scheepmaker 1643  1637    

38 Jaap Schrickx 1497  1491    

39 Corneel Simoons 1601  1705    

40 Tony Slengard 1661  1646    

41 Frans Smit 2074  2095  2070  

42 Teun Smits 1403      

43 Marc Souren 1373  1377    

44 Sieger Steeman 1433  1432    

45 Henk bij de Vaate 2027  2020    

46 Natalie Veldema 1102      

47 Douwe Veltheer 1578      

48 Annelies Visser 988  930    

49 Vincent Visser 1544      

50 Anjo Vlug 1559  1593    

51 Peter Voets 1597  1638    

52 Wim van Vugt 1860  1851    

53 Lex v/d Wal 1695  1763    

54 Henk Weeling 1123  1271    

55 Frank van Wijck 1336      

56 Mustapha Yahia 1927  1927    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winnaars open Rapid toernooi 

Datum # Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 

17-3-2007 32 Bernard van Sterkenburg Hans Radder Balal Moennoe Richard van Deun 

13-10-2007 28 Mustapha Yahia Arie Luca Peter Bosschieter 

14-9-2008 31 Piet van der Weide Marcel Hoogesteger Martin Duinmaijer Afshin Mehnavian 

20-9-2009 39 Pim Ydo Tobi Kooiman Partipan Groen In 't Wout Marcel Tillemans Jos van Walstijn 

19-9-2010 32 Piet van der Weide Jan Schol Klaas Been Hans Kuyper 

18-9-2011 30 Ziemowit Pazderski Roelof Kist Klaas Been Edward Geerts 
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