
19 december 2012; ere wie ere toekomt!  
  

Door: Olaf Cliteur 

Op de laatste clubavond van ons schitterende 
jubileumjaar knalden nog eenmaal de 
champagnekurken. Ditmaal niet voor de club of 
een team maar alleen voor hem 

Eric Mol 

Meer dan een halve eeuw Raadsheer en door 
dik en dun steunpilaar van onze vereniging. 
Onder toeziend oog van echtgenote en oudste 
zoon benoemde de algemene ledenvergadering 
 hem met luid applaus tot ERE-VOORZITTER 
van Schaakvereniging De Raadsheer!!!!! 

Het was een prachtig complot. Reeds eind vorig seizoen was het bestuur unaniem van mening 
dat we met Eric voor de tweede keer in de geschiedenis van de club iemand in ons midden 
hebben die de titel ere-voorzitter verdient. Tot op dat moment was deze titel slechts weggelegd 
voor de heer Theo ter Bruggen.  
Het oorspronkelijke idee was natuurlijk om Eric te benoemen op de Algemene Ledenvergadering 
aan het begin van dit seizoen. Schaakbestuurders gaan dan bij elkaar zitten en net als in een 
schaakpartij een plan verzinnen. Redacteur Wim werd er in de zomer op uitgestuurd om Eric te 
interviewen voor het clubblad en op deze slinkse wijze gedetailleerde informatie uit de niets 
vermoedende ere-voorzitter in wording los te peuteren. Het interviewen van leden was immers 
een nieuwe rubriek die Wim wilde gaan starten en zo dus prima verkoopbaar richting Eric. Zo 
geschiedde, echter Eric, bescheiden als hij is, wilde absoluut niet als eerste in de rubriek en dus 
viel het mooie plannetje in duigen en stelde de niets vermoedende Eric zijn eigen benoeming 
enige maanden uit. Nadat Wim eerst Peter van Nijen had geïnterviewd was Eric gelukkig wel 

bereid als tweede in de rij aan te sluiten en zo kwam de 19e december in zicht. 

Achter de schermen werkte Wim nauw samen met Eric’s lieftallige echtgenote Marcella, die op de 
beruchte woensdagavond toevallig net even boodschappen moest doen met hun oudste zoon en 
dan Eric wel even af zouden zetten op de club. 
Even werd de adem ingehouden toen Eric in zijn “kloffie” (ja iedere goede schaker heeft een 
schaakkloffie) naar de club wilde en Marcella wat nettere kledij voor hem had uitgezocht. Een 
licht pruttelend protest viel haar ten deel maar Marcella’s overtuigingskracht won en Eric’s 
achterdocht maakte snel plaats voor het avondje Rapidschaak dat in het verschiet lag. 
Eric werd keurig op de club afgeleverd doch vrouw- en zoonlief gingen geen boodschappen doen 
maar parkeerden de auto en slopen achter Eric aan naar binnen die zelf inmiddels druk aan de 
praat werd gehouden door Wim. 
Aan de barzijde van de zaal drongen de overige 4 bestuursleden tesamen om de finesses van de 
speech nog even door te nemen. 
De twee insluipers werden keurig achter Eric’s rug om achter in de zaal geposteerd en zo kon het 
feest beginnen. 
En dat dit een feest werd heeft een groot aantal van u mee kunnen maken. Mooie woorden, een 
echte oorkonde, een luid applaus, een ode aan Marcella, rijkelijk vloeiende champagne en zelfs 
een traantje waaruit andermaal weer Eric zijn liefde naar voren kwam voor Marcella en………….. 
De Raadsheer. 
Marcella werd de volgende dag nog even goed in de bloemetjes gezet en dat mag ook wel 
wanneer je jouw echtgenoot ruim 53 jaar lang één avond per week afgestaan hebt!   
  
  
En dan natuurlijk nog de speech voorgedragen door Cilia, Peter vd B., Harmen en 
ondergetekende: 
     
Eric Mol werd geboren in Schoten op 27 augustus 1926. 
Schaken leerde hij op 10-jarige leeftijd van zijn vader en vervolgens verder op de 
woensdagmiddagen op de lagere school.          



Hij werd in 1959 lid van de Raadsheer, binnengehaald door Gerard van Heffen op dat moment 
voorzitter en bij dezelfde uitgeverij werkzaam als Eric.          
Eric was maar liefst 26 jaar  bestuurslid van onze vereniging van 1961 tot 1987.  
Een greep uit zijn functies: 2e en 1e secretaris, extern wedstrijdleider, voorzitter en 
clubbladmaker.         
Eric was in 1972 voorzitter tijdens de  organisatie van het  50-jarig jubileum en organiseerde o.a. 
een simultaan met Botwinnik. 
 Op 2 feb. 1987 werd hij benoemd tot erelid van De Raadsheer ter gelegenheid van het 75-jarig 
jubileum. 
In 2003 heeft Eric de KNSB-speld in ontvangst mogen nemen naar aanleiding van zijn 50 jaar 
KNSB-lidmaatschap. Volgens eigen opgave klopt dit niet, want hij werd pas lid in 1959 maar 
inmiddels heeft hij hoe dan ook de 50 dik overschreden. 
Vandaag kennen wij onze 86-jarige nestor als een zeer meelevend lid. SV De Raadsheer is geen 
moment uit zijn gedachten en nog altijd dient hij het bestuur met opbouwende kritiek. 
Daar blijft het echter niet bij want Eric is tot de dag van vandaag nog altijd actief en wel als 
corrector van ons fraaie clubblad. 
Eric, er zullen weinig verenigingen zijn die iemand in hun midden hebben zoals jij. Wat een staat 
van dienst! Opgebouwd in maar liefst 53 jaar. 
Eén eretitel ontbreekt nog op jouw lijst en dat steekt mij persoonlijk en ons als bestuur dusdanig 
dat ik hierbij de vergadering wil vragen jou deze titel te verlenen, te weten  

  
ere-voorzitter van Schaakvereniging De Raadsheer 

  

Groot Applaus volgde! 

  

Eric, je hebt dit dubbel en dwars verdiend! 

  
Rest mij nog één vraag: Hoe moeten wij Eric voortaan gaan noemen?? 
Ik heb zelf een groot deel van mijn carrière voor Brabantse bedrijven gewerkt en daar was het 
met name gebruikelijk om de hoogste baas met meneer en dan de betreffende voornaam aan te 
spreken. In ons geval zou dat dus Meneer Eric zijn. 
In Engeland zou hij zonder discussie tot Sir Eric Mol worden gekroond maar bij De Raadsheer 
ach……….. laten we ze maar gewoon onze Eric en Marcella noemen!   

  

   


