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Voorwoord 

In 2014 begon het te borrelen bij ons. Carel Keller en ik schreven onze eerste verhalen voor 
de website van Erasmus. Over de geschiedenis van ons gemeenschappelijke schaakverleden. 
Daarna volgden foto’s en verhalen van Willem van der Wel, Evert van den Hooven en Bram 
de Knegt  met wie wij veel schaakherinneringen delen. Als we het hebben over de 
afgekloven potloden van Van Lien, of de schaterlach van Versteeg. De Pauw met zijn “DAT!” 
terwijl hij zijn paard hard op het bord liet neerdalen. Dat waren de jaren 60. Na de fusie tot 
SWR in 1977 komen daar nog eens vele herinneringen bij. Herinneringen aan de 
jeugdafdeling, de zomerkampen, de prachtige uitgaven van Het Geschut, ons onvolprezen 
clubblad. Ik ga hier niet al die namen van beroemde SWR’ers noemen, die passeren in dit 
boekje vanzelf de revue. En natuurlijk, het is een greepuit alles wat wij op en rond onze 
schaakvereniging hebben meegemaakt, en gedeeld met clubgenoten. Vanuit het perspectief 
van de schrijvers.  

Dat verhaal is dus niet compleet en kan, nee moet worden aangevuld met persoonlijke 
herinneringen, partijen, foto’s en illustraties van belangstellende lezers. Zodra iemand wat 
opstuurt zal ik dat meenemen in een nieuwe versie van dit boekje, dat zla worden geplaatst 
op de website van SV Erasmus. 

Alle bijdragen en reacties van clubgenoten heb ik zoveel mogelijk verwerkt en het origineel 
opgenomen in een serie genummerde bijlagen, ook de mij toegestuurde mails die na de 
eerste versie in december 2015 digitaal “het licht zag”. 

Dank aan ons erelid Henk de Kleijnen, Schiebroeknaar van het eerste uur, oud-redactielid, 
onze eerste schaakjeugdleider (of was dat ook de heer Dijkers), en -bestuurder van 
Schiebroek, die zijn waardevolle serie Geschutten veel te lang aan ons moest uitlenen en aan 
wie wij met gepaste trots straks het eerste exemplaar zullen overhandigen.  

Carel Keller en ik hebben van al die oude verhalen genoten en probeerden er zoveel mogelijk 
van op te schrijven. Dat bleek zo’n grote klus dat het werk stagneerde. Toen naderde de 14e 
december 2015, en koos ik voor een voor-de-vuistwegaanpak en was ei dan toch gelegd. 

Een eerste gedrukte versie zal naar alle verwachting verschijnen in februari 2016. De eerste 
bestellingen zijn al binnen. Laat maar weten of je belangstelling hebt. 

Ik hoop dat veel (oud-) clubgenoten zullen meegenieten van onze onvergetelijke 
herinneringen! 

Veel leesplezier en hartelijke schaakgroeten, mede namens Carel, 

Jaap van Meerkerk 

 

jvmeerkerk@gmail.nl 

06 24213858; Kraaiheide 11, 3069 LC Rotterdam 

mailto:jvmeerkerk@gmail.nl


  



De jaren 50 

Op 14 december 1955 werd schaakvereniging Schiebroek opgericht. De wijk Schiebroek was toen nog 
in aanbouw. Vanaf 16 oktober 1955 waren al een aantal schaakliefhebbers in gebouw “Ons Huis”, 
Kamillestraat 30 wekelijks in los verband bij elkaar gekomen. Er werd een gestencild blaadje huis-
aan-huis verspreid om de eerste belangstellenden te lokken, onder wie de heer J.L. Dijkers. Of je dan 
wel eigen bord en stukken wilde meenemen. 

 

Tussen Kamillestraat 28 en 
32 bevond zich de eerste 
speellocatie van SV 
Schiebroek. 

 

 

 

 

 

 

 

Speelzaal(tje) “Ons Huis” 

De eerste speelzaal die “Ons Huis” de nieuwe vereniging bood was feitelijk wat te klein als 
schaakruimte.  Schiebroek ging er op de woensdagavond de interne spelen, met van huis 
meegebrachte stukken en met thuis veelal vervaardigde en met linoleum beplakte borden, met 
nieuw aangeschafte klokken van het merk Mom (f 37,50 per stuk), ingekocht bij een juwelier uit 
Schiebroek (Van Dam?) en ging interne wedstrijden spelen volgens het Zwitserse systeem en besloot 
op 1 januari 1956 toe te treden tot de RSB. In 1956 werd de toen 9-jarige Bram de Knegt jeugdlid van 
schaakvereniging Schiebroek. 

De contributie werd vastgesteld op f 1,75 per maand = 21,00 per jaar (f 12,00 voor junioren). Bij de 
zaal behoorde een keuken die voor 1,50 per avond werd gehuurd en waarin mevrouw Van der Loon 
zich dienstbaar heeft gemaakt.  

Er werd al snel gestart met een door de heer Dijkers samengesteld mededelingenblad, later in  de 
vorm van een heus clubblad, Het Geschut, de eerste jaren ook onder regie van en samengesteld door 
de heer Dijkers. Het blad werd huis aan huis in delen van de wijk Schiebroek verspreid. De vereniging 
kreeg in die beginjaren daardoor de nodige bekendheid en lokte menig belangstellende naar de 
speelzaal (of liever gezegd naar de sociëteit voor schaakliefhebbers). De eerste advertentie daarin 
was die van de latere voorzitter, “G. Olsthoorn, uw dames- en herenkapper, Peppelweg 134. Er werd 
gespeeld op de woensdagavond. 

 
 
 



1964 
 
Het bestuur van de schaakvereniging Schiebroek wordt gevormd door de heren G. Olsthoorn 
(voorzitter), J.L. Dijkers (secretaris, in september niet herkiesbaar in verband met een 
periode van rust na een operatie), F.W. Luyendijk (penningmeester), P. van Lien (interne 
wedstrijdleider), C. Peeman (extern wedstriojdleider). Algemeen adjunct is W.H.C. Versteeg 
en  Commissaris van materiaal is F.H. Erkens. 
 
Er wordt geschaakt in het Hervormd Centrum (Goede Herderkerk) aan het Kastanjeplein. 
Enkele beleidsvoornemens van de jaarvergadering: Het Keijsersysteem, bij Schiebroek “niet 
onbekend”, wordt in de huishoudelijke competitie bij Onsesimus toegepast en is daarom 
“wel een aanwijzing dat er elders toch ook wel voor dit rare systeem aanhangers zijn!!” 
aldus de redactie (de heer J/L/ Dijkers). 
 
Externe competitie 
Klasse 2A: Schiebroek 1, Onesimus, Wilhelm Steinitz 3, Spangen 4, Unilever 1, Berkel 1, 
Hermandad 1, E.B.S.V. 1 
Klasse 3C: Schiebroek 2, Maassluis 1, GAK 1, Blaauwhoed 1, Stadhuis 1, Unilever 2, Overschie 
2, Onesimus 2 
Klasse 4B: Schiebroek 3, Spijkenisse 1, Charlois 5, Delta 1, Pion-R’damzuid 6, Hermandad 2, 
AMVJ 1, Berkel 2 
 
Opstellingen van de teams 
Schiebroek 2: J.P. la Rivière, J.J. Groene, J.Ch Gaemers, C. la Rivière (Cees), C. Peeman, W.A. 
Plijnaar, H.J. Meenderman, P. Polling, W.G.H. Versteeg 
  
Enkele verslagen van externe wedstrijden: 
13 november 1964:  Onesimus 2 – Schiebroek 2: 4 ½ - 5 ½ . J.P. la Rivière, (½ )“ als leider 
aan het hoofd der schare”, en “speelde zonder risico  remise.” J.J. Groene (½) speelde secuur 
en was lekker “op zijn gemak onder zijn oude clubgenoten.” Kreeg zelfs een sigaar 
“waaronder zijn spel in het geheel niet leed.” J.Ch Gaemers (0) speelt een rare partij en 
onduidelijke strijd om de pionnen, daarna arbitrage. C. la Rivière (Cees) verliest en speelt 
weer te voorzichtig, moest een kwal inleveren, afbreken, en opgegeven. C. Peeman wint, en 
liet een onafwendbaar mat aantekenen. H.J. Meenderman verliest door onnauwkeurig spel 
en liet zijn dame ontfutselen. W.A. Plijnaar zette een (doorzichtig) valletje op, won later toch 
een stuk en de partij. P. Polling (Piet) wint met rustig spel; tegenstander ziet de winst niet; 
Piet pakt een stuk en de winst. W.G.H. Versteeg: eindelijk weer een verslag van hem; 
“verborgen in een hoekje, tegen  een blinde tegenstander, speelt een bijzonder mooie 
partij, sterke aanval,stukwinst. F.H. Erkens (invaller) was supporter en werd erbij gezet, 
“hoewel hij onvoorbereid was en zich mentaal niet had getraind,” toch een remise! 

 
18 nov AMVJ-1  –  Schiebroek 3: 3 – 7. Over de heenreis rapporteert  “De Elfde” (een van de 
schuilnamen van Henk de Kleijnen): “Voortgestuwd door een zware storm ontlastte zich een 
enorme regenbui over onze spelers.”   AMVJ had geen enkele wedstrijdervaring.  
J. van Meerkerk, de kleinste van allen  (14 jaar, red), veroverde snel materiaal, gaf daarna 
secuur mat. C.M. Keller heeft prima gespeeld, speelde met Dame, Loper, Paard en 3 pionnen 
tegen een Koning! En zijn tegenstander bleef maar doorspelen, ongelooflijk. 



J. Neeleman (Sr) kwam een stuk voor, daarna nog een en nog een, waarna werd opgegeven 
J. Neeleman (Jr) bracht als debutant zijn tegenstander door rustig spel in het onzekere, die 
daardoor zijn Dame weggaf “al was het een pepernoot”. J.G.M. Scheefhals wint: “Alles wat 
hij binnen wilde halen kwam er ook.” F.H. Erkens komt een stuk voor met secuur spel en 
kwam met een vol punt uit de strijd. C.W. Proning verliest aan bord 1, door een te 
doorzichtig valletje; zijn tegenstander doet hem succesvol na! J. Bioch kwam een stuk achter 
en aan verlies was niets mee te doen. Th. Verhoef gaf zonder meer een toren weg. R. 
Fischhaber schoof alles secuur dicht, wilde toch winnen, dus afbreken en…winst! 

12 dec 1964: Schiebroek 3 – Berkel 2: 6 – 3. Een verslag van “De Elfde”, een van de 
schuilnamen van HJdK, die daarmee verwijst naar de elfde man: er werd toen nog met 
tientallen voor de bond gespeeld. De heer Keller deed het deze avond niet zo heel best, 
verloor een stuk, won er weer een terug en wist nog te winnen ook! N. Bok verloor een stuk 
en de partij. De Elfde beschrijft in de woorden van Wim Kan de goedgeefsheid van 
Scheefhals: “Mot je soms nog meer? Hier dan!” Deze gulle man scoorde een nul. Versteeg 
liep, in tegenstelling tot zijn gewoonte “de hele avond te draven of hij voor een bepaalde 
afstandsmars aan het trainen was.” Toch een mooie partij en een vastberaden overwinning. 
De heer J. van Meerkerk “legde een erg vreemde partij op het bord” en “ haast alle stukken 
stonden aangevallen”. Door afruilen kwam  Jaap (in 1964 was in verslagen altijd heel formeel  
Van Meerkerk, zelfs als het over een 14-jarige ging) in het voordeel en won.  

 

12 dec 1964 E.B.S.V. 1  -  Schiebroek 1: 3 ½ - 6 ½: Een verslag van een zekere F. (alweer een 
schuilnaam van HJdK?). In bittere kou op mijn brommertje naar Bergschenhoek, aldus 
verslaggever F.  Bord 2, B. Duin (Bob), scoorde een punt met een eigen ontwerp 
Damegambietvariant. Bord 5, F. laat de lezer eerst raden wie daar nu wel zat: “onze 
vertrouwde en nimmer verstek laten gaande J. de Paauw.” Hoewel over zijn hoogtepunt 
(zoals hij dat zelf aangaf ), weet hij op elke tegenstander indruk te maken. Toch een nul. Ik 
herinner me De Paauw als een forse man die alleen al met zijn grote lijf, rechtop gezeten 
vanachter zijn stukken op je neerkeek, een paard bij de nek greep en meedogenloos op veld 
f3 te liet neerploffen, ronddraaide en snoeihard “DAT!!” riep, waarna zijn jonge 
tegenstander geïntimideerd in elkaar kroop van ontzag (red.) Bord 6, F.W. Luyendijk, heel 
zuinig op elk pionnetje, een echte penningmeester dus. F. heeft zich laten vertellen dat hij 
elk stuk in geldswaarde uitdrukt. Hij zat maar te tellen en te tellen en de rente was een vol 
punt. Bord 7, B. de Knegt, (is dit onze Bram? maar die heeft de voorletters A.P.) “een van de 
weinige jonge spelers die Schiebroek is trouw gebleven.  Ondanks de tijdnood toch weer 
achter zijn bord te vinden en wist het punt binnen te halen. Bord 8, onze voorzitter, G. 
Olsthoorn. F. heeft moeite, zo lijkt het om zijn president, de voorzitter, te bekritiseren. In die 
tijd (ha ha) keek je nog tegen bestuursleden, en zeker tegen voorzitters, op. Althans, zo lijkt 
het. F. durft aardig voor de dag te komen: “Nou, laat ik het er maar op wagen, het spijt mij 
ontzetten, beste en lieve  … voorzitter, uw spel was volkomen in tegenstelling tot uw 
persoonlijkheid, namelijk…..slap. Zo, die durft! Bord 9, H.C. Stavast, dit jaar definitief in het 
eerste, zat ontzettend te zuchten, en daar was alle reden toe. Het was hartverwarmend te 
zien hoe hij zich wist te redden: remise. Zijn groot schaaktalent zou enkele weken later in 
een simultaanseance tegen Dr. Euwe bevestigd worden. Bord 10, H.J. Meenderman, nam als 
invaller geen enkel risico en speelde op een mooie puntendeling. 

 



 
G.A.K. – Schiebroek 2: 2 ½ - 7 ½  
Teamleider: C. Peeman 
J.P. la Rivière heeft voor het clubblad een verslag gemaakt. Schiebroek 2 dwingt bij de 
tegenstanders respect af door zijn vechtlust en sportiviteit. “Mijn partij ging zeer ingewikkeld 
worden … en zo zag of hoorde ik niets meer. Op een gegeven moment kwam mijn zoon, C. la 
Rivière (Cees dus, red.) vertellen dat wij met 7-0 de leiding hadden!!. Dan mag ik verliezen 
en gaf prompt mijn partij gewonnen.” 
 
Interne competitie/ Eindstand wintercompetitie seizoen 1963-1964 (lijst van de heer P. van 
Lien) 
 
   Pnt gesp gew verl rem pnt RSB   
1. W.F. v.d. Berg 1215 17 12 3 2 13 8  (ging later 
bridgen) 
2. G. Olsthoorn 1044 16  7 4 5 9 ½  9 
3. C.W. Pronin  1030 15 7 2 6 10 8 
4. H.C. Stavast  1016 21  9 4 8 13 7 
5. H.J. Meenderman 1011 15  7 3 5 9 ½  8 
6. J. Snoei, 7 H.J. Verhoef 
8. Ada v/d Giessen  896 17 11 4 2 12 1 (later kampioene van 
Ned) 
9. J.P. la Rivière  894 18  5 3 10 10 7 
10. J. de Pauw (“DAT!!”), 11 C. Peeman, 12 J.W. van Wijnen 
13. J. v. Meerkerk 756 19 8 8 3 9 ½  4 (nu lid van Erasmus) 
14. P.A.C. Hamilton, 15. J.J. Groene, 16. F.H. Erkens, 17. J.L. Dijkers, 18. I.H. Brouwer 
19. C. la Rivière  597 13 4 6 3 5 ½  7 
20. J. Bioch, 21. F.W. Luyendijk, 22. J. Neeleman 
23. P. Polling  536 15 3 8 4 5 8 
24. C.M. Keller  513 16 4 7 5 6 ½  5 
25. P.v. Wuyckhuyse, 26. J. Neeleman jr., 27. J.G.M. Scheefhals, 28. R. Fischhaber, 29. W.H.C. 
Versteeg, 30. G. Hegedüs (zat vaak zachtjes melodietjes te fluiten tijdens de partij!), 31. 
Mevr. Pleijsier, 32. W.A. Plijnaar, 33. J.Ch. Gaemers, 34. W. v. Helden, 35. R. de Paauw, 36. 
J.M. v.d. Velde, 37. N. Bok, 38. A. Schenk (nee, niet die) 
 
Niet meegespeeld hebben de leden: A.P. de Knegt (thans lid van Erasmus), H.J. de Kleijen (nu 
lid van SV Messemaker en erelid van Erasmus), P. van Lien (wegens het wekelijkse 
handmatige  indelen van alle huishoudelijke wedstrijden) en AS. Roza. 
Partijen 
 
Daarnaast werd gespeeld voor de zomercompetitie. Deze besloeg slechts een handvol 
wedstrijden (groepen van 3 meen ik).  De winnaar van het kampioensdrietal werd A.P.C. 
Hamilton met 1 ½ pnt. 
Hoe dit precies zit kan ik (nog) niet achterhalen. 
 
 

 



 

Na 10 jaar is de Goede 
Herderkerk, het 
Hervormd Centrum aan 
het Kastanjeplein de 
speellocatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1965: 10-jarig jubileum 

Op de kaft van het jubileumnummer van het 2e 
lustrum van Het Geschut van december 1965 staat 
trots vermeld: “10 jaar schaakvereniging 
Schiebroek” (zie bijgaande afbeelding van de 
voorpagina van dit gedenkwaardige nummer).  

Redacteur van het clubblad is ons huidige erelid 
Henk de Kleijnen, erelid van S.V. Eramus. Henk 
speelt momenteel  voor SV Erasmus mee in de 1e 
divisie van de viertallencompetitie. 

Er werden naast de interne en externe competitie 
diverse andere activiteiten op schaakgebied 
georganiseerd, activiteiten waaraan de voorzitter 
van de RSB, de heer J.G. Hoefnagel in zijn bijdrage 
aan dit jubileumnummer refereert. Hij prijst het 
actieve bestuur, de 10e jaargang van het clubblad 
Het Geschut, de toernooien die S.V. Schiebroek op 
de kaart hebben gezet, en het feit dat het 
Keizersysteem wordt ingezet voor de interne 
competitie, een systeem dat een fors beroep doet 
op de intern wedstrijdleider en de overige 

bestuursleden die het beheren. 

“Van een goede buur” is de titel van de bijdrage van  W.J. Vos namens S.V. Hillegersberg in dit 
jubileumnummer , maar kan de gelukwensen slechts bij woorden laten omdat hem de financiële 
middelen ontbraken. S.V. Hillegersberg zat net als S.V. Schiebroek in die tijd bepaald niet ruim bij kas.  



Na die eerste 10 jaar speelt Schiebroek met 2 tientallen mee in de RSB competitie. Voorzitter 
(praeses) is de heer G. Olsthoorn. 

Secretaris H.J. Meenderman schijft in het jubileumnummer het artikel “De eerste jaren” dat ik als 
bron gebruik voor een historische terugblik. 

 

De oprichting van SV Schiebroek 

De mannen van het eerste uur zijn secretaris J.L. Dijkers, die als “grote animotor vanaf het begin de 
vereniging heeft gestimuleerd” (aldus praeses G. Olsthoorn in het jubileumnummer),  wedstrijdleider 
J. van der Loon, en voorzitter B.P. Vermeulen (en maar heel kort C. van Santen). “Dankzij hun 
doorzettingsvermogen en propaganda” werd de oprichting van S.V. Schiebroek in het gebouw “Ons 
Huis” aan de Kamillenstraat, boven het kantoor van een woningbouwvereniging “Onderling Belang”, 
alwaar bij de oprichtingsvergadering 14 personen aanwezig waren, op 14 december 1955 een feit. 
Voorafgaande aan de oprichtingsvergadering waren 500 circulaires huis-aan-huis verspreid. Bij deze 
actie waren 6 oprichters in spé betrokken, van wie er al direct na de vergadering 2 afhaakten. De 
overgebleven 4 personen van het eerste uur waren: J. van de Loon (wl), G.A. van Brakel (pm), B.P. 
Vermeulen (vz), en J.L. Dijkers(secr). Zij vormden het voorlopige bestuur. Op de eerste ledenlijst 
komen de volgende 9 namen voor: J.v.d. Kamp, C. Treffers, A.J. van Steeg, K.C. Steenhoek, A.J. v.d. 
Lee, Chr. Van Roemburg, P.J. Terreehorst, J. Polak, J. Noordermeer. In totaal dus 13 mannen die met 
z’n allen als doel hadden, en nu citeer ik uit het jubileumnummer 1955-1975, “een gezellig avondje 
uit … met allen datzelfde verlangen naar dat kunstspel” dat het schaakspel is. Onder hen was ook de 
heer A.J. Versteeg, voormalig lid van S.V. Onesimus, die als enige van het oprichtingsgezelschap 
ervaring had met het schaakverenigingsleven. Penningmeester werd G.A. Brakel. K.C. Steenhoek 
werd commissaris van het materiaal. 

 

De Groen van Prinstererschool, groter en kouder 

 

Al snel nam het 
ledental toe en moest 
worden uitgekeken 
naar een geschiktere 
speelruimte.  

Dat werd tijdelijk, en op donderdagavond, vanaf 16 februari 1956, de 
slecht verlichte vrijwel onverwarmde zolder (!) van de inmiddels 
afgebroken Groen van Prinstererschool (het latere brugklasgebouw 
van Melanchthon) aan de Molenvijver en soms speelde men in een 



lokaal. De bestuursleden moesten om beurten vanaf 19.00 uur als stoker dienst doen en de 
potkachel opstoken! Er werd gespeeld aan tafels op schragen. In de wintermaanden waren volgens 
wedstrijdleider Van Lien de spelers soms blauw van de kou en werd er met jassen aan en hoeden op 
geschaakt. Voordeel van het spelen in een schoolgebouw was natuurlijk dat de jeugd ook makkelijker 
betrokken raakte bij het schaken. 

Inmiddels waren de jonge Bram de Knegt december 1956 en iets later, begin 1967 Henk de Kleijnen 
lid geworden. Al gauw gaat Henk de heer Dijkers bij de samenstelling van het mededelingenblad 
assisteren, de naam veranderde, mede door hun inbreng, in mededelingenblad Het Geschut. P.van 
Lien, de latere beroemd geworden intern wedstrijdleider ging schijven onder het pseudoniem “De 
elfde”. Henk publiceerde puzzels en problemen onder het roemruchte pseudoniemen 
“Dr.Problematica” (en wat later verzon hij de naam “Dr. Petit” en ging als vaste medewerker van het 
clubblad werken. De heer W.H.C. Versteeg schreef over eindspelstudies en A.J. van Steef schreef over 
beroemde schaakmeesters. Henk ging ook stukjes schijven voor De Schiebroekse Gemeenschap, De 
Koerier, en De Havenloods. Henk de Kleijnen verhuisde in .. naar Alphen aan de Rijn en werd erelid 
van SV Schiebroek. 

 

De Goede Herderkerk 

Op 12 september 1957 kwam voor 450 gulden per jaar speelruimte beschikbaar in de Goede 
Herderkerk, de Vijverzaal, waar (later) de Gemeentekijke Bibliotheek in is gevestigd, mooi en goed 
verwarmd, wel “kaal en gehorig” (aldus het jaarverslag van 1962-1963 van de secretaris J.L. Dijkers). 

 

Carel Keller schrijft: “Die gehorigheid ontaardde soms in een galm. Dat werd met name hoorbaar als 
W.H.C. Versteeg weer eens een luide kwankslag maakte en dat liet volgen door een bulderend 
gelach. Versteeg was altijd de optimist en de vrolijkheid zelve. Ook bekend waren de stoeltjes in de 
zaal. Daar zaten rubberen beschermdoppen op. Dat gaf de nodige stevigheid. Piet Polling zat daarom 
altijd achterover in wipstand in zijn stoel, want die kon toch niet wegglijden. Voor zover ik mij kan 
herinneren werd er toen ook nog koffie rondgebracht. Kom daar nu nog maar eens om met ons 
huidige systeem van zelfservice!” 

Deze verhuizing betekende een flinke impuls voor de vereniging en de “propagandamolen” begon al 
gauw op volle toeren te draaien, aldus Dijkers in zijn artikel “Wegens enorm succes: 30 jaar geleden”. 
Massakampen, jeugdschaak voor 85 schakertjes!!, Instuif-schaaktoernooi, noem maar op. 



Mede door het uitgeven van certificaten die in de loop der tijd werden uitgeloot, kon 
schaakmateriaal worden aangeschaft voor eigen erkenning. Deze certificaten hadden een nominale 
waarde van f 10,00. 

In oktober 1956 neemt Schiebroek voor het eerst deel aan de RSB-competitie en wel met 3 
tientallen. Dat wijst op een flink gegroeide vereniging. Men kon echter na verloop van tijd niet verder 
reiken dan de tweede klasse omdat de vereniging toen al een aantal sterkte spelers aan grotere 
verenigingen moest afstaan. 

 

De huishoudelijke in 1956 …. 

Op de na de oprichtingsvergadering eerste ledenvergadering van woensdag 15 februari  1956, in het 
atelier van de winkel Ankora, waarvan de heer Noordermeer eigenaar was (zie de eerste ledenlijst) , 
waar slechts corsetten en B-H’s werden verkocht, aan het Rhododendronplein 7, was de opzet en 
organisatie van de huishoudelijke competitie van de schaakvereniging het belangrijkste punt en werd 
daarmee, zo kunnen we nu wel vaststellen, het oudste discussiepunt van de vereniging. Het 
vanachter een toonbank gezeten bestuur besloot, uiteraard in overleg met de 30 aanwezigen, te 
kiezen voor een wiskundige opzet van de huishoudelijke competitie, het zogenaamde “Vermeulen-
Brakelsysteem, dat al na een jaar later zou worden ingeruild voor het “Systeem Keyser”.  Een van de 
belangrijkste besluiten: S.V. Schiebroek wil geen groepsvorming binnen de vereniging, geen clubje in 
een club. (Dit schrijft Dijkers in 1985, en toen was er wel degelijk sprake van zo’n club in een club, zo 
sterk zelfs dat dat groepje besloot een eigen de schaakvereniging Stikmat op te richten zodat de 
vrienden zeker waren samen  in één team te kunnen spelen. De lezer zal begrijpen dat e.e.a. tot 
heftige discussies heeft geleid. Ik herinner mij dat Arie Heemskerk, die niet tot dat groepje hoorde op 
de ledenvergadering vroeg waarom hij niet bij dat vriendenclubje mocht. “Ben ik niet aardig 
genoeg?”)  

Duurde de oprichtingsvergadering zeer kort, daarna moest er in het eerste verenigingsjaar een 
enorme hoeveelheid werk worden verzet en kwam het voorlopige bestuur vrijwel iedere avond even 
bij elkaar om het werk te verdelen. 

 

De eerste jeugd…. 

In het 2e verenigingsjaar werd het eerste vrouwelijke lid ingeschreven: …. 

Leeftijdgenoot (?) Henk de Kleijnen werd lid op 13-jarige leeftijd, en volgde aan die tijd voorafgaande 
al een tijdje de bijzonder levendige schaaklessen van Vermeulen, vroeg in de avond (dat zal vanaf 
19.00 uur geweest zijn; jvm). Henk speelde zijn eerste officiële partij tegen Bram de Knegt, die er 
inmiddels al een schaakseizoen had opzitten, was bloedzenuwachtig maar won wel door mat achter 
de paaltjes, om vervolgens een week later de pijn der Herdersmat te moeten ervaren. 

De heren Vermeulen en Dijkers verzorgen in 1958 de eerste schaaklessen en gebruikten daarbij een 
van de RSB geleend demonstratiebord. 

In het eerste jaar dat Schiebroek in de RSB uitkwam werd het 1e team al direct kampioen. Sterkste 
speler was toen de heer Vermeulen. Na enkele jaren heeft Schiebroek al een groeiende jeugdafdeling 
die “een leidende rol” opeist in de RSB. Topjaar van de jeugdschaakdagen was 1967, met maar liefst 
127 deelnemers! 



De heer F.W. Luyendijk heeft zich toen verdienstelijk gemaakt op het gebied van de ledenwerving en 
financiën. Voorzitter is de heer Versteeg. 

Schaakborden werden door de bestuursleden zelf vervaardigd! 

Grappig voorval: een schaker meldde zich voor het eerst bij Schiebroek en werd direct voor een 
bondswedstrijd ingezet. Nu is zoiets natuurlijk 
ondenkbaar, toch? 

Henk de Kleijnen geeft als redacteur van Het 
Geschut een aantal memorabele feiten van de 
eerste 10 jaar van de vereniging. Een kleine greep 
hieruit:  

21 febr. 1957: Schiebroek 1 verplettert Ivoren 
Toren 2 met 8 ½ - 1 ½  

28 febr. 1957: Start lesgeven aan de jeugd: 80 
deelnemers!! 

In september 1957 wordt het eerste 
Instuifschaaktoernooi georganiseerd, speciaal 
bedoeld om huisschakers naar de vereniging te 
krijgen. 

In de zomer van 1959 spreken de 
schaakverenigingen  Hillegersberg en Schiebroek 
af om hun leden tegen elkaar uit te laten komen 
in een zogenaamde massakamp, die door 
Schiebroek nipt met 6 ½ - 5 ½ wordt gewonnen.  

Het ledental was in 1958 inmiddels opgelopen tot 54 leden, op 3 na grootste vereniging binnen de 
RSB (ter vergelijking: Spangen had toen 93 leden, Westen-Regina, onze latere fusiepartner 57, 
Wilhelm Steinitz, waarmee in 2005 zou worden gefuseerd 56. 

Buiten de deur was Schiebroek ook actief. Zo werd samen met Berkel, Bleiswijk, Bergschenhoek en 
Zoetermeer het Vierdorpentoernooi en met diverse andere verenigingen een jaarlijkse massakamp. 

  

Maart 1957. De 14 jarige Robert Fischer baart 
opzien in New York en wordt kampioen in de 
VS. 

 



De jaren 60 

21 apr. 1960: Schaakmarathon, 
organisatorisch hoogtepunt in de 
geschiedenis van Schiebroek: 75 
deelnemers jeugdschaakdag, 86 
deelnemers aan het simultaanschaak 
in de avond. 

Zomer 1960: Westen Regina – 
Schiebroek (Meerkamp): 9 ½ - 7 ½  

Dec. 1960: Het Mededelingenblad 
wordt nu clubblad Het Geschut. 

In het decembernummer staat de net 
gestarte rubriek SEN-JUN. Hierin 
wordt verslag gedaan van de 
groepswedstrijd tussen senioren en 
junioren (met o.a. Ben Riksen (die in 
november nog aan bord 2 van 
Fianchetto tegen Ruud Dröge van ons 
2e team remise speelde), Bram de 
Knegt, Henk de Kleijnen en Ton van 
Bokhoven (die nu bij … speelt). Er 
blijken 4 zetten van een bekende 
Siciliaan te zijn gespeeld. De 
deelnemers krijgen punten voor de 
ingeleverde zet (meen ik). Bij de 
Senners staat J. (vader) La Rivière 
bovenaan en bij de Junners Ben 
Riksen en Bram de Knegt. 

34 van de 47 leden bezoekt de ALV! Dat is een opkomstpercentage van 72%.De voorzitter is 
inmiddels de heer G. Olsthoorn, de eigenaar van de gelijknamige kapperszaak aan de Peppelweg. 

Er wordt uit de jeugdafdeling een “contactman” aangewezen om de belangen van de jeugd onder de 
aandacht te houden. 

Er komen “vaste medewerkers” om het blad samen te stellen: de redactie, de elfde (J.P. van Lien), Dr. 
Petit (Henk de Kleijnen), Intelligentio (Henk de Kleijnen, die met o.a. zijn rubriek “De 
Schaakavonturen van Simon Stupido”), W.H.C. Versteeg, J.L.D. (J.L. Dijkers, secretaris), B.P. 
Vermeulen 

23 juni 1961: Eerste Vierdorpenontmoeting (Bergschenhoek, Berkel, Zoetermeer en Schiebroek); 
Schiebroek wint wisselprijs. 

In 1962 wordt via de rubriek  “Algemene schaakfouten” door een zekere Combino aandacht besteed 
aan alle aspecten van het schaakspel, de opening, het middenspel of eindspel, aandacht voor zowel 
strategie als tactiek. “ 

In 1962 zitten in het 1e tiental van Schiebroek o.a. Henk de Kleijnen, Bram de Knegt, Ben Riksen, Jan 
van Rijn (Jan heeft in 2009 (?)  afscheid genomen en heeft heel veel voor Schiebroek betekend, 
waarover elders in dit artikel meer. 



Ada van der Giessen 

In maart 1962 wordt melding gemaakt van 5 nieuwe leden en heeft Schiebroek nu bijna 50 leden. 

Er wordt vanaf mei, na afronding van de wintercompetitie, voortaan in groepen – er wordt gestart 
met 6 groepen van 8, gespeeld om de zomerwisselprijs. De winnaar krijgt een herinneringsmedaille. 

In 1963 wint jeugdlid Ada van der Giessen het jeugdschaaktoernooi. Zij zou 10 jaar later Nederlands 
schaakkampioen worden. Het jeugdschaak timmerde toen goed aan de weg. De organisatie was in 
handen van de heren P. van Lien, Henk de Kleijnen en B. Vermeulen. 70 jongelui volgden toen de 
schaaklessen. 70!! Ik meen dat Carel Keller en Jaap van Meerkerk toen ook al wat lessen hebben 
gevolgd.  

In het oktober en novembernummer van 1963 schrijft Carel Keller – hij is dan nog een puber van 14 - 
zijn eerste rubrieken voor Het Geschut: “Internationaal Schaaknieuws” waarin hij een partij Kennedy-
Croetsjew behandelt (jawel, het waren de tijden van de Cuba-crisis) en start met de serie “Grote 
schakers van toen & nu”. 

Op 3 december 1963 wordt op een ingelaste dinsdagavond het sinterklaasfeest gevierd, met prijzen 
en een vrijwillige bijdrage van de deelnemers om de prijzenpot te vullen. In de feestcommissie zitten 
de heren Dijkers, Erkens (die jaren lang het materiaal zal doen) en Van Lien. 

De kampioenen in de periode 1955-1965 zijn: Van der Loon 1957, Vermeulen 3x, Kerhoff, Tak, Van 
Rijn, Van de Berg, De Kleijnen 1965 

Een van de leden van het bijna eerste uur is de heer P. van Lien die al snel intern wedstrijdleider 
werd en na verloop van tijd de bijnaam mister Keizer kreeg. Andere bekende namen uit die tijd: J.P. 
la Rivière, zijn zoon Cees La Rivière, N. Bok, Versteeg (penningmeester), extern wedstrijdleider C. 
Peeman, en F.H. Erkens. 

In juni 1963 schrijft Jan W. van Wijnen een Puzzelrubriek met een zogenaamde Ladderpuzzel (een 
schaakbord met op elk veld een letter en dan met een paardensprong aan het puzzelen gaan) en  
schaakpuzzels. 

In 1963 wordt een zeer geslaagde Jeugdschaakdag georganiseerd, memoreert Henk de Kleijnen in 
“Een laatste terugblik op…”, met de sterkste jeugdspelers uit Rotterdam. In de sterke hoofdgroep van 
6 spelers eindigden Bram de Kegt en Ben Riksen op de 5e en 6e plaats. Ook de latere Nederlands 
kampioene Ada van der Giessen deed mee en veroverde de 1e plaats van de winnaarsgroep 1e 
klasse, Carel Keller werd in die groep 8e. Jaap van Meerkerk eindigde  in de 2e klasse B op de 1e 
plaats. 

In de eindstand van de wintercompetitie met 38 deelnemers uit 1963-1964 zien wij Wim van de Berg 
(1e), Ada vd Giessen (8e), Jaap van Meerkerk (13e), Cees La Rivière (19e); Piet Polling (23e), Carel 
Keller (24e); Bram de Knegt en Henk de Kleijnen speelden niet mee). 

 
1964: Het Keysersysteem en de externe competitie 
 
Het Keijsersysteem, bij Schiebroek “niet onbekend”, wordt in de huishoudelijke competitie bij 
Onesimus toegepast en is daarom “wel een aanwijzing dat er elders toch ook wel voor dit rare 
systeem aanhangers zijn!!” aldus de redactie (de heer J/L/ Dijkers). 
 
 
 



Externe competitie 
Klasse 2A: Schiebroek 1, Onesimus, Wilhelm Steinitz 3, Spangen 4, Unilever 1, Berkel 1, Hermandad 1, 
E.B.S.V. 1 
Klasse 3C: Schiebroek 2, Maassluis 1, GAK 1, Blaauwhoed 1, Stadhuis 1, Unilever 2, Overschie 2, 
Onesimus 2 
Klasse 4B: Schiebroek 3, Spijkenisse 1, Charlois 5, Delta 1, Pion-R’damzuid 6, Hermandad 2, AMVJ 1, 
Berkel 2 
 
Opstellingen van de teams 
Schiebroek 2: J.P. la Rivière, J.J. Groene, J.Ch Gaemers, C. la Rivière (Cees), C. Peeman, W.A. Plijnaar, 
H.J. Meenderman, P. Polling, W.H. C. Versteeg 
  
Resultaten/Uitslagen 
13 nov  Onesimus 2 – Schiebroek 2 4 ½ - 5 ½   

 

Uit de verslagen van toen: 

J.P. la Rivière (½) “ als leider aan het hoofd der schare”, en “speelde zonder risico  remise.” J.J. 
Groene (½) speelde secuur en was lekker “op zijn gemak onder zijn oude clubgenoten.”Kreeg zelfs 
een sigaar “waaronder zijn spel in het geheel niet leed.”J.Ch Gaemers verliest: een rare partij en 
onduidelijke strijd om de pionnen, daarna arbitrage. C. la Rivière (Cees)  verliest en is weer te 
voorzichtig, moest een kwal inleveren, afbreken, en opgegeven. C. Peeman wint en liet een 
onafwendbaar mat aantekenen. H.J. Meenderman verliest, is onnauwkeurig en liet zich zijn dame 
ontfutselen. W.A. Plijnaar zette een (doorzichtig) valletje op, won later toch een stuk en wint. P. 
Polling (Piet) laat rustig spel zien, zijn tegenstander ziet de winst niet; Piet pakt een stuk en de winst. 
W.H. C. Versteeg wint en hier is eindelijk weer een verslag van hem; “verborgen in een hoekje, tegen 
een blinde tegenstander, een bijzonder mooie partij, sterke aanval met stukwinst. Invaller F.H. 
Erkens was supporter en werd erbij gezet, “hoewel hij onvoorbereid was en zich mentaal niet had 
getraind,” toch een remise! 
 
18 nov AMVJ-1  –  Schiebroek 3  3 – 7  
Over de heenreis rapporteert  “De Elfde” (een van de schuilnamen van Henk de Kleijnen): 
“Voortgestuwd door een zware storm ontlastte zich een enorme regenbui over onze spelers.”   AMVJ 
had geen enkele wedstrijdervaring.  
J. van Meerkerk, de kleinste van allen  (14 jaar, red), veroverde snel materiaal, en gaf daarna secuur 
mat. C.M. Keller wint: prima gespeeld, speelde met Dame, Loper, Paard en 3 pionnen tegen een 
Koning! En zijn tegenstander bleef maar doorspelen, ongelooflijk. J. Neeleman (Sr) komt een stuk 
voor, daarna nog een en nog een, waarna werd opgegeven. J. Neeleman (Jr) bracht als debutant zijn 
tegenstander door rustig spel in het onzekere, die daardoor zijn Dame weggaf “al was het een 
pepernoot. J.G.M. Scheefhals wint: “Alles wat hij binnen wilde halen kwam er ook”. F.H. Erkens wint 
een stuk met secuur spel en komt met een vol punt uit de strijd. C.W. Proning verliest aan bord 1, 
brengt een te doorzichtig valletje op het bord; zijn tegenstander doet hem succesvol na! J. Bioch 
kwam een stuk achter en aan verlies was niets mee te doen. Th. Verhoef gaf zonder meer een toren 
weg en veriest. R. Fischhaber schoof alles secuur dicht, wilde toch winnen, dus afbreken en…winst! 
 

12 dec 1964 Schiebroek 3 – Berkel 2  6 – 3 

Een verslag van “De Elfde”, een van de schuilnamen van HJdK, die daarmee verwijst naar de elfde 
man: er werd toen nog met tientallen voor de bond gespeeld. 



De heer Keller deed het deze avond niet zo heel best, verloor een stuk, won er weer een terug en 
wist nog te winnen ook! 

N. Bok verloor een stuk en de partij. 

De Elfde beschrijft in de woorden van Wim Kan de goedgeefsheid van Scheefhals: “Mot je soms nog 
meer? Hier dan!” Deze gulle man scoorde een nul. 

Versteeg liep, in tegenstelling tot zijn gewoonte “de hele avond te draven of hij voor een bepaalde 
afstandsmars aan het trainen was.” Toch een mooie partij en een vastberaden overwinning. 

De heer J. van Meerkerk “legde een erg vreemde partij op het bord” en “ haast alle stukken stonden 
aangevallen”. Door afruilen kwam  Jaap (in 1964 was in verslagen altijd heel formeel  Van Meerkerk, 
zelfs als het over een 14-jarige ging) in het voordeel en won.  

Een verslag van een zekere F. (een van de schuilnamen van HJdK) 

12 dec 1964 E.B.S.V. 1  -  Schiebroek 1  3 ½ - 6 ½  

In bittere kou op mijn brommertje naar Bergschenhoek, aldus verslaggever F.  

Bord 1, I.H. Brouwer, prachtig middenspel, toch een nul. Bord 2, B. Duin (Bob), scoorde een punt met 
een eigen ontwerp Damegambietvariant. Bord 3, H.J. Verhoef (reserve), rustig doorgezet, 
volgehouden en met onverwachte winst. Bord 4, J. Snoei, name een loopje met zijn tegenstander, via 
een totaal onbekende opening naar winst. Bord 5, F. laat de lezer eerst raden wie daar nu wel zat: 
“onze vertrouwde en nimmer verstek laten gaande J. de Paauw.” Hoewel over zijn hoogtepunt (zoals 
hij dat zelf aangaf ), weet hij op elke tegenstander indruk te maken. Toch een nul. Ik herinner me De 
Paauw als een forse man die alleen al met zijn grote lijf, rechtop gezeten vanachter zijn stukken op je 
neerkeek, een paard bij de nek greep en meedogenloos op veld f3 te liet neerploffen, ronddraaide en 
snoeihard “DAT!!” riep, waarna zijn jonge tegenstander geïntimideerd in elkaar kroop van ontzag 
(jvm). Bord 6, F.W. Luyendijk, heel zuinig op elk pionnetje, een echte penningmeester dus. F. heeft 
zich laten vertellen dat hij elk stuk in geldswaarde uitdrukt. Hij zat maar te tellen en te tellen en de 
rente was een vol punt. Bord 7, B. de Knegt, (is dit onze Bram? maar die heeft de voorletters A.P.; de 
A. is van Abraham) “een van de weinige jonge spelers die Schiebroek is trouw gebleven.  Ondanks de 
tijdnood toch weer achter zijn bord te vinden en wist het punt binnen te halen. Bord 8, onze 
voorzitter, G. Olsthoorn. F. heeft moeite, zo lijkt het om zijn president, de voorzitter, te bekritiseren. 
In die tijd (ha ha) keek je nog tegen bestuursleden, en zeker tegen voorzitters, op. Althans, zo lijkt 
het. F. durft aardig voor de dag te komen: “Nou, laat ik het er maar op wagen, het spijt mij 
ontzettend, beste en lieve  … voorzitter, uw spel was volkomen in tegenstelling tot uw 
persoonlijkheid, namelijk…..slap!” Zo, die durft! Bord 9, H.C. Stavast, dit jaar definitief in het eerste, 
zat ontzettend te zuchten, en daar was alle reden toe. Het was hartverwarmend te zien hoe hij zich 
wist te redden: remise. Zijn groot schaaktalent zou enkele weken later in een simultaanseance tegen 
Dr. Euwe bevestigd worden. Bord 10, H.J. Meenderman, nam als invaller geen enkel risico en speelde 
op een mooie puntendeling. 

J.P. la Rivière heeft voor het clubblad een verslag gemaakt van de wedstrijd  G.A.K. – Schiebroek 2: 
Schiebroek dwingt bij de tegenstanders respect af door zijn vechtlust en sportiviteit. “Mijn partij ging 
zeer ingewikkeld worden … en zo zag of hoorde ik niets meer. Op een gegeven moment kwam mijn 
zoon, C. la Rivière (Cees dus, red.) vertellen dat wij met 7-0 de leiding hadden!!. Dan mag ik verliezen 
en gaf prompt mijn partij gewonnen.” Uitslag: 2 ½ - 7 ½ 
 
 



Interne competitie/ Eindstand wintercompetitie seizoen 1963-1964 (lijst van 
de heer P. van Lien) 
 
   Pnt gesp gew verl rem pnt RSB   
1. W.F. v.d. Berg 1215 17 12 3 2 13 8 (ging later bridgen) 
2. G. Olsthoorn 1044 16  7 4 5 9 ½  9 
3. C.W. Pronin  1030 15 7 2 6 10 8 
4. H.C. Stavast  1016 21  9 4 8 13 7 
5. H.J. Meenderman 1011 15  7 3 5 9 ½  8 
6. J. Snoei,  
7 H.J. Verhoef 
8. Ada v/d Giessen  896 17 11 4 2 12 1 (later kampioene van Ned) 
9. J.P. la Rivière  894 18  5 3 10 10 7 
10. J. de Pauw (“DAT!!”), 11 C. Peeman, 12 J.W. van Wijnen 
13. J. v. Meerkerk 756 19 8 8 3 9 ½  4 (nu lid van Erasmus) 
14. P.A.C. Hamilton, 15. J.J. Groene, 16. F.H. Erkens, 17. J.L. Dijkers, 18. I.H. Brouwer 
19. C. la Rivière  597 13 4 6 3 5 ½  7 
20. J. Bioch, 21. F.W. Luyendijk, 22. J. Neeleman 
23. P. Polling  536 15 3 8 4 5 8 
24. C.M. Keller  513 16 4 7 5 6 ½  5 
25. P.v. Wuyckhuyse, 26. J. Neeleman jr., 27. J.G.M. Scheefhals, 28. R. Fischhaber, 29. W.H.C. 
Versteeg, 30. G. Hegedüs (zat vaak zachtjes melodietjes te fluiten tijdens de partij!), 31. Mevr. 
Pleijsier, 32. W.A. Plijnaar, 33. J.Ch. Gaemers, 34. W. v. Helden, 35. R. de Paauw, 36. J.M. v.d. Velde, 
37. N. Bok, 38. A. Schenk (nee, niet die) 
 
Niet meegespeeld hebben de leden: A.P. de Knegt (thans lid van Erasmus), H.J. de Kleijen (nu lid van 
SV Messemaker en erelid van Erasmus), P. van Lien (wegens het wekelijkse handmatige  indelen van 
alle huishoudelijke wedstrijden) en AS. Roza. 

 
Daarnaast werd gespeeld voor de 
zomercompetitie. Deze besloeg slechts een 
handvol wedstrijden (groepen van 3 meen ik).  
De winnaar van het kampioensdrietal werd 
P.A.C. Hamilton met 1 ½ pnt. 
Hoe dit precies zit kan ik (nog) niet achterhalen. 
 
In 1964 volgt Henk de Kleijnen de heer Dijkers, 
die om gezondheidsredenen met zijn actieve 
verenigingswerk moet stoppen, op en wordt de 
nieuwe redacteur van Het Geschut. Henk zou 
zich onder vele pseudoniemen in het clubblad 
manifesteren, o.a. Dr. Problematica, Dr. Petit,  

De top van de vereniging is helaas vertrokken, 
maar in de breedte is de schaakkracht van 
Schiebroek erop vooruit gegaan. 
 
3 december 1964 Circusschaak 
of zoals Erkens het noemde de “Sint-Nicolaas 
Goochelwedstrijd. Omdat 5 december op 
donderdag viel, werd op dinsdag 3 december  

Karikatuur van de heer Dijkers op de voorpagina 
van Het Geschut 



door 35 deelnemers geschaakt. Het voornemen van het bestuur was elk jaar rond 5 december  
1964p“wat geks” te gaan doen. En deze 3e december was daarvoor heel geschikt. (Vandaar dat ik 
rond begin december vaak een voorstel kom om er een leuke boel van te maken, ergens begin 
december, red.) 
Vrijwel alle leden waren aanwezig. Er werden 4 groepen gemaakt. De groepen speelden om beurten 
met de witte stukken in de arena tegen de andere groepen en kregen daarvoor 30 minuten 
bedenktijd, waarna een kookwekkertje afging en per bord werd bekeken wat de uitslag was. Over dat 
laatste was wat verschil van mening. Dat kon beter, aldus J.L.D. (de heer Dijkers). Erkens en Van Lien 
hebben zich in het centrum 
de blaren op de voeten gelopen om alle prijzen te kopen. 
 
 
Bondsresultaten meetelllen voor huishoudelijke? 
Een lid stelt voor om de thuis- en uitwedstrijden voor de bond mee te gaan tellen “voor de 
huishoudelijke.” Deze speler ging er daardoor zelf 5 plaatsen omlaag op de ranglijst. Voorwaar 
volstrekt geen eigenbelang dus, dit voorstel. 
 

Op 3 februari speelden 200 Rotterdamse schakers, onder wie 8 Schiebroekenaren (Polling, 
Erkens, Van Lien, Dijkers, De Kleijnen, Peeman, Stavast en Van Wieringen) in de kantine van 

V&D tegen de beroemde schaakgroten Donner, 
Flohr, Larsen, Withuis en Bouwmeester.  
 
Stand huishoudelijke van 18 feb. 1965: 
1.H.J. Meenderman 898 pnt 
4 H.J. de Kleijnen 814 
5 A.P. de Knegt 741 
17 E.van den Hooven 497 
25 C.M. Keller 321 
29 J. van Meerkerk 289 
35 C. La Rivière 
En tenslotte 
41 A.C. Vellekoop  
 
Opvallend is dat Schiebroek 1 een verschrikkelijk 
pak slaag krijgt van O nesimus 1: 1 ½ - 8 ½ ! 
 
 
Jeugdschaakweek 
In de week van 31 maart tot 4 april 1965 zal er een 
jeugdschaakweek (13-19 jaar) worden gehouden in 
samenwerking met de KNSB. Inschrijfgeld: f 6,-- 
 
Stukken opruimen! 
En ook in 1965 roept het bestuur de leden op de 
stukken zelf weer op te ruimen. (En dit zal gelukkig 
altijd zo blijven, red). 
 

In september treedt Henk de Kleijnen, “op de hoogte van alle schaaknieuwtjes”, toe tot de redactie 
van Het Geschut, zo ook J.W. van Wijnen met een eigenrubriek “Partij van eigen bodem”. 

Stand interne van 24 februari 1966 



Op de jeugdschaakdag van 22 april doen 68 jonge schaakliefhebbers mee. De dag, onder leiding van 
Van Lien, De Kleijnen en Plijnaar. In de zomervakantie organiseerde Henk de Kleijnen het eerste 
“Open jeugdschaakkampioenschap” van Schiebroek. Ook bedacht hij “de bus” waarin leden hun 
donatie voor de viering van het 2e lustrum kwijt kunnen, aldus secretaris H.J. Meenderman. Die bus 
leverde, naar later bleek 104 gulden op. Het wordt een zeer goed schaakjaar van onze Henk, want hij 
wordt maar liefst zomerkampioen van Schiebroek, en winterkampioen . 
 
Evert van den Hooven weet zich nog te herinneren dat hij tegen een “grote meneer” moest spleen. 
Evert: “Tegen Henk de Kleijnen speelde ik een van mijn allereerste partijen voor de beroemde KEIZER 
competitie van VAN LIEN. Als 12 jarig jochie was ik zo zwaar onder de indruk van zijn toen al 
imposante postuur dat ik prompt verloor. Ontroostbaar was ik. 

J.L. Dijkers na operatie als redacteur weer aan de slag. 
Het verenigingsblad kon geruime tijd niet verschijnen wegens een ernstige operatie die de heer 
Dijkers moest ondergaan.  Dijkers is opgelucht en blij dat hij weer terug is al lukt het hem nog niet 
zich te concentreren. 
 
Na de voorgaande kampioenen Leo van de Kerkhoff en Ben Riksen (die nu voor Fianchetto speelt; 
jvm), wordt Johnny van Baarle met 6 ½ uit 7 de zevende open jeugdkampioen van Schiebroek, John 
Riksen (5 uit 7) bereikt de 2e plaats. Jaap van den Herik werd 4e. 
Op de ALV van 30 september wordt gesproken over “de uitnodiging van schaakvereniging 
Hillegersberg om de aanstaande winterkampioen van Schiebroek uit te nodigen voor de wedstrijd 
“Kampioen van Hillegersberg.” Deze wedstrijd was toen al een traditie geworden.  
Ook wordt besloten om voor de wintercompetietie het Keizersysteem (het “Systeem Keizer”) te 
hanteren, waarbij om waardecijfers worden gespeeld. De kampioen start met het hoogste aantal 
punten, bijvoorbeeld 70. Nummer 2 krijgt 69 punten, enz.  Gelijkwaardige spelers spelen tegen 
elkaar. Een hele uitzoekerij natuurlijk. Opvallend is dat het voor de intern wedstrijdleider Van Lien 
heel lastig, en uitermate kanp was op per avond een indelijg te maken. Stelt u zich even voor: hij 
weet niet precies wie er komen, en wannneer precies. De wedstrijdleider maakt vooraf een rooster 
van wie tegen wie op basis van het puntensyteem. Na een kwartier (ik denk dat hiermee 20.15 uur 
wordt bedoeld) vindt een herindeling plaats van zijn proefindeling op basis van wie op dat monent 
aanwezig is. De spelers die daarna nog komen worden gekoppeld aan de resterende spelers of 
spelers die ook net binnen druppelen. Er kunnen dan flinke niveauverschillen optreden, zo klaagt de 
werdstrijdleider Van Lien. Wat een luxe mogen wij nu in seizoen 2015-2016 inmiddels ervaren. De 
computer maakt om 19.30 uur de indeling. Een ieder heeft zich voortijdig afgemeld. En om 20.00 uur 
beginnen alle interne wedstrijden! Geweldig. 
 
Schiebroek 1 staat ingedeeld in klasse 2C, in dezelfde groep als Westen Regina 2 en Hillegersberg 2. 
 
Op donderdag 16 december wordt het 2e lustrum van Schiebroek  in de grote zaal van het Hervormd 
Centrum (de Goede Herderkerk) met o.a. een tombola. Op die perfect voorbereide feestavond wint 
W. (Wim) F. van de Berg 5 braadkuikens (ruilde er 2 om voor een fruitmand). Er werden die avond 
160 prijzen uitgedeeld! Dat kon mede door de opbrengst van de lotenactie en de bus. Er waren 
mooie bloemstukken, en een ware ontvangstbalie waar de feestcommissie klaarstond met een 
gastenboek en een naamkaartje, en daarop de aanduiding in welke groep men was ingedeeld. 
 
Uit een tweede stukje van Dijkers over de geschiedenis van Schiebroek:  een ledenvergadering  
tussen de corsetten in modehuis Ancora, en een op de zolder van het schoolgebouw aan de 
Molenvijver. Hij vertelt over een “dame”  die lid wilde worden om een partner te vinden voior haar 
vrije uren, over spionnen van andere niet bij de RSB aangesloten verenigingen die het bestuur wilden 
“bewerken”, en tenslotte over die bondswedstrijd op zolder, waarbij de spelers vanwege de kou met 



jassen en mutsen op moesten spelen. Die rotkachel van een potkachel ging maar niet aan. We 
wonnen met 8-2. 
 
In februari meldt zich de sympathieke heer Van Mers: Mag ik lid worden? Als dat niet kan, dan 
donateur! 
Het maandlijkse “Versteegje”: “Heren, ik heb vanavond presidentieel verloren!” (hij verloor van 
voorzitter Olsthoorn). 
Via een schrijven aan de lagere scholen van Schiebroek en de publicaties in de wijkbladen (Koerier, 
Havenloods en Wegelings Weekblad) kwamen 80 belangstellende kinderen op “de schaakcursus” van 
Dijkers en consorten af. Onwaarschijnlijk veel dus. Veel “belhamels” kaahten na verloop van tijd af, 
maar er bleven ruim voldoende geïnteresseerden over. Wat een tijd. 
Henk de Kleijen schrijft in 1966 een tweedelig feuilleton “Tot leringhe ende vermaeck” over 
avonturen achter het bord met een mooie vrouw als tegenstander. 
 

Na drie jaar lidmaatschap 
verlaat  Ada van der Giessen 
(geb. 1948) in 1967 de vereniging 
om zich aan te sluiten bij het 
sterkere Spangen. Zij is later 
bestuurslid van de KNSB geworden 
en heeft daar o.a. het 
vrouwenschaak gepromoot, aldus 
het interview van maart 1981. 

 

 

In 1966 werd verhuisd naar De Castagnet aan de Larikslaan. Helaas spelen we wel in de 
benedenruimte, waar al snel klachten zijn over te veel “rumoer van de openbaarheid” en 
(dus) veel lawaaimakers van vooral niet-schakers aan de openbare bar of vanuit de 
bovenzaal waar regelmatig activiteiten plaatsvinden. In oktober wordt door het bestuur 
aangekondigd dat er gelukkig een andere zaal permanent beschikbaar komt, met een aparte 
ingang, uitkomende op de Kastanjesingel. 
 



 
 Jubileumnummer van het Geschut, december 1965 
 
Flinke zorgen over het clubblad dat zes maanden niet kon verschijnen om pas in augustus 
1967 weer uit te komen.  
Het voornemen om voor het eerst met 3 tientallen uit te komen in de RSB-competitie. 
Alle leden betalen contributie bij vooruitbetaling.  
 
Het leden aantal stijgt van 32 (feb. 1966) naar 48 (feb. 1967) 
Het Instuiftoernooi van september 1967 levert maar liefst 14 potentiële nieuwe leden op! 
 
Rob Witt wordt lid van de vereniging, en zegt in het februarinummer van 1966 bepaald geen 
spijt te hebben, gezien de gezellige sfeer en het gevoel zich direct thuis te voelen, had nog 
nooit met een klok geschaakt en de puntentelling was een mysterie (Keizer). Ook de sterke 
jeugdspeler Wim Westerveld wordt lid van SV Schiebroek. 
 
Het 1e tiental wordt bemand door: 
Witt, Westerveld, Duin, Versteeg, Biesheuvel, De Knegt, Olsthoorn, Meenderman, C. la 
Rivière. 
Dat jaar spelen zij gelijk tegen Schiedam 2 en wordt krap gewonnen van Papendrecht 1 
Een klein drama voor Bram de Knegt, die de dame verloor. De prachtig combinerende 
Westerveld wint na een kwal achter te hebben gestaan. Witt speelde verbluffend sterk 
nadat hij eerst een pion achter stond. Cees La Rivière wint prachtig. 
 
Evert van den Hooven herinnert zich een partij tegen Wim Westerveld. Evert: “Wim 
Westerveld, die had het lef om tijdens een partij tegen mij te gaan tafelvoetballen met zijn 
vriendje Rob Witt. Dat heeft hij geweten! Dat was de enige keer dat ik hem verslagen heb. 
Wil die denk ik niet meer aan herinnerd worden. Ik zal het nooit vergeten.” 



 
Op 14 dec 1967 speelt Schiebroek 1 tegen Spangen 5 en wint: 6 – 4. De wedstrijd wordt 
gespeeld op de 12e verjaardag van Schiebroek. Winst kon dus niet uitblijven! 
Winst voor Rob Witt, Wim Westerveld, Bob Duin, J.P. la Rivière, remise voor Meenderman, 
Bram de Knegt (wat voorzichtig), OLsthoorn, en de invallers Van Buuren en de 17 jarige Evert 
van de Hooven die beiden een compliment verdienden. Verlies voor De Pauw (die bij een 
sterke zet altijd  “DAT!!” uitriep, waardoor wij, jongeren, onder de indruk moesten raken), 
doet een dame in de uitverkoop en verliest. 
Op 11 januari 1968 wordt Overschie 2 met 7-3 (wat een strijdlust!) aan de kant geschoven en 
Schiebroek 1 promoveert na een prachtig seizoen naar de 1e klasse RSB!! 
 
Schiebroek 2: Cees la Rivière, G.F. van Buuren, J.P. la Rivière (senior), F.A. Roskam, F. H. 
Erkens, W.H.C. Versteeg, J. van Tuil, J.L. Dijkers, N. Bok, C. Peeman 
 
Schiebroek 3:  
A. Roza, A. Dijksman, J. de Vries, John Foekens, Evert v.d. Hooven, Mevr. Plezier, J.J. Dijkers 
(“het jonkie van de ouwe”), Hans van Calmthout, Arnold van Toor, B. Huizer, M. Bomhof, W. 
Bomhof, De Vree, Uittenbogaart 
 
Een mooie uitslag valt te melden op 12 oktober, als Schiebroek 3  van De Zwarte Dame wint 
met 7 – 3. Een impressie van deze wedstrijd uit het Geschut van toen: 
A. Roza aan bord 1 is het langst lid van Schiebroek (dat moet dan vanaf 1955 zijn geweest; 
jvm). 
Aan bord 4 speelt J. (John) Foekens, “een jeugdige speler, die, evenals de meesten van ons 
derde, voor het eerst aan een bondswedstrijd deelnam.” Hij moest het opnemen tegen A. 
Dallam.  John is “een speler waar onze vereniging gerust mee voor de dag kan komen. 
Volkomen geconcentreerd zit hij achter z’n stukken en ziet kans een mooie partij op het 
bord te zetten.” Om 12 uur werd in een gewonnen stand toch afgebroken. 
Aan bord 5 wint “onze vriend” Evert van den Hooven van F. Hulsker. Evert staat vanaf het 
begin overwegend en verbetert bij elke zet zijn positie. Ondanks steeds grotere materiële 
achterstand bleef Hulsker doorspelen, wilde matgezet worden, wat Evert dan ook deed. 
Bord 8 met Hans van Calmthout, “ook een van die jongere spelers die niet met zich laten 
spotten, speelde een goede partij tegen W. van Berkel en kwam als overwinnaar uit de bus. 
Bord 9 met Arnold van Toor die zijn avond niet had, moest het punt aan zijn  tegenstander A. 
van Berkel laten. 
 
21 december Schiebroek 3 – Stokvis 2  5 ½ - 4 ½  
Op 21 december zette Hans van Calmthout tegen Stokvis 2, waarvan nipt gewonnen werd, 
een prachtige, niet te stuiten aanval op en won in stijl.  
 

Siep Foekens speelde ogenschijnlijk wat nonchalant, maar zijn 
ver opgerukte pion zorgde mooi voor de winst. Arnold van Toor 
stond beter maar moest in remise berusten. 
 
Leuk pikant om het wedstrijdverslag van de wedstrijd Wilhelm 
Steinitz 3 tegen Schiebroek 1 te vermelden: voorlopige (want er 

werd toen vrijwel altijd afgebroken) eindstand 4 ½ - 3 ½ Henk de Kleijnen schrijft hierover: 



Deze wedstrijd moest Schiebroek winnen om kansen op het kampioenschap te behouden.. 
Helaas moesten vier sterke spelers van ons eerste, Hamilton, Bob Duin, Voogt en Rob Witt 
verstek laten gaan. Afgebroken werden de partijen van Bram de Knegt (pion achter), 
Olsthoorn (in gedrukte stand). De tegenstander van Henk de Kleijnen heette Engelsman. 
Geen gentleman: hij was te laat, evenals nog zes Steinitzspelers, geen enkel excuus van 
Engelsman die na de eerste zet achter de Volkskrant wegdook om deze pas terzijde te leggen 
toen er door Henk een venijnig gambiet werd opgezet. Onder het genot van een beschuit, 
een grove sigaar en een knots van een appel, werd hij naar de slachtbank afgevoerd, aldus 
Henk als redacteur van het clubblad. Halverwege de avond probeerde iemand door een deur 
te komen waarvoor dozen stonden opgestapeld, hetgeen een enorme herrie tot gevolg had.  
 
Bij de thuiswedstrijd van Schiebroek 1 tegen Spangen 5 ging er flink wat mis: om 20.15 uur 
waren er slechts 5 van de 10 spelers aanwezig! Oorzaak: de heer Peeman had wegens ziekte 
geen “convocaties” rondgedeeld en kwam de helft van het team of helemaal niet opdagen 
of betrad pas ruim na achten de speelzaal om achter te komen dat er een bondswedstrijd op 
het programma stond. De voorzitter maakt er in het Geschut gewag van dat het volledige 
RSB-programma te koop is. “Door deze handelwijze worden onze kampioenskansen om zeep 
geholpen!” aldus de voorzitter in het Geschut van januari 1968. Schiebroek 1 stond op dat 
moment op de 1e plaats in Klasse 2C. 
 

De huishoudelijke van 1967-1968 
Hier volgt een overzicht van de deelnemers aan de Huishoudelijke competitie 1967/68 per 
26 oktober 1967: 
Het puntenaantal is gegeven na naar schatting 4 speelavonden. De ledenvergadering en 3 
instuifavonden gingen hieraan vooraf; de jeugd “komt sterk op”, aldus wedstrijdleider Van 
Lien. 
 
1. C. Peeman 218 
2. W.H.C. Versteeg 196 
3. A. Dijksman 193 
4. J.L. Dijkers 191 
5. E.J. Huiser 175 
6. C.F. Biesheuvel 173 
7. J. de Paauw 173 
8. W.J. Westerveld 173 
9. J.J. Dijkers 172 
10. F.H. Erkens 170 
11. J. van Tuil 169 
12. G. van Buuren 163 
13. E. v.d. Hooven 158 
14. H.J. de Kleijnen 154 
15. J. Foekens 153 
16. N. Bok 152 
 
 
 
 

17. A.P. de Knegt 149 
18. P. Hamilton 147 
19. H. v. Calmthout 
20. J.P. la Rivière 143 
21. R. Witt 137 
22. B. Duin 133 
23. W.G. v.d. Wel 129 
24. A. Roza 123 
25. H. Meenderman 119 
26. J.J. Voogt 119 
27. R. Vennink 115 
28. F.A. Roskam 112 
29. A.A. van Toor 111 
30. B.J. v.d. Net 110 
31. C. la Rivière 107 
32. J.G. de Vries 105 
 
 
 
 

33. Mevr. Plezier 99 
34. A. v. Meurs 92 
35. G. Uittenboogaart 90 
36. J. Haubrich 89 
37. G. Olsthoorn 85 
38. H. Michielsen 84 
39. W. Bomhof 81 
40. H. de Krijger 80 
41. A. v. Beek 73 
42. J. v. Die Jzn 59 
43. H. den Ouden 55 
44. E. Kingma 51 
45. R. Raar 51 
46. W.F. v.d. Berg 49 
47. N. Bomhof 48 
48. J. de Vree 33 
49. P. Spoelstra 23 
 
 



In de rubriek “Partijen van de maand” staan enkele partijen opgenomen.  
C. Peeman – Wim Westerveld van 9 maart 1967: 
1 e4 e5, 2 Pf3 Pc6, 3 Lc4 Pf6, 4 Pg5 d5, 5 exd5 Pa5, 6 d3 h6, 7 Pf3 Ld6 (“einde theorie” beter: 
7… e4), 8 Ld2 Pxc4, 9 dxc4 0-0, 10 h3 De7, 11 0-0 e4, 12 Te1 Lxh3?!, 13 gxh3 Dd7, 14 Ph2 
Dxh3, 15 f4 exf3, 16 Pxf3 Pg4, 17 De2 Lc5! Wit geeft op. 
 
Rob Witt – Bob Duin, 5 oktober 1967 
1 d4 Pf6, 2 c4 e6, 3 Pc3 Lb4, 4 Dc2 c5, 5 dxc5 Pa6, 6 a3 Lxc3, 7 Dxc3 Pxc5, 8 Lf4 d6, 9 Tad1? 
Pce4!, 10 Dd3? Db6!, 11 e3? e5!!  12 Lg3 Lf5, 13 De2 Da5+, 14 b4 Dxa3, 15 f3 Dxb4+, 16 Td2 
Pc3!, Tb2 Da3, 18 Dd2 Da1+, 19 Kf2 Pe4+! Wit geeft op. 
 
De interne was spannend met 53 deelnemers. Kampioen werd P. Eersing met 1130 punten. 
Westerveld eindigde op slechts 2 punten (Keizer) en een mooie eindspurt. De overige 
titelkandidaten eindigden als volgt: 3e plaats W.J. v.d. Berg 1080, 4e werd H.J. de Kleijnen 
1069, 5e plaats Biesheuvel 1032, en 6e werd Rob Witt 1003. De overige deelnemers: 
Duin, De Paauw, Van Tuil, Peeman, Olsthoorn, Van Buuren, J.L. Dijkers, Kaplan, Kaplan, C. la 
Rivière 644, Rietveld, J.P. la Rivière, V.d. Wel 603, Erkens, Versteeg, Meenderman, Voogt, 
Roskam, V. d. Net, De Knegt 499, Vennink, De Vries, Huizer, Hendriksen, Pleijsier-de Jong, 
Van Toor 356, Dijkman, Bok, Roza, Dirksen, Hamilton, Leopold, Wuykhuyse, J.J. Dijkers, Van 
Hoorn, Spoelstra, Halier, Uittenbogaart, Van Meurs, De Koning, Haubrich, V.d. Spek, Den 
Ouden, Kingma, Michielsen, Van Die jr., De Krijger 75 punten en  laatste werd Goversts 18 
De zomercompetitie werd slecht bezocht, 2 avonden kon er zelfs, wegens vakantie van de 
beheerder, de heer Rovers, niet worden geschaakt! Het clubkampioenschap snelschaken en 
de massakampen konden niet plaatsvinden. 
 

Enkele anekdotes uit dat jaar: 
Er hang nu voor het eerst een prijzenkast in de speelzaal, met inhoud: één bekertje plus één 
lintje!  
“Het eerste kopje koffie is, zoals gebruikelijk, voor rekening van onze gasten!” aldus 
voorzitter Olsthoorn. 
Jan van Tuil doet verslag van de Persoonlijke kampioenschappen van de RSB, die nog niet zo 
lang geleden voor het eerst van start zijn gegaan. 
Interview van Rob Witt met Godfried Bomans 
Nieuwjaarstoernooi, gespeeld op 1 januari !, Rotterdamse (RSB) primeur, met een stevige 
Schiebroekse inbreng, onder wie Ada van de Giessen, Rob Witt, Henk de Kleijnen, Wim 
Westerveld, Bob Duin, Jan van Tuil en John Riksen die er met de beker vandoor ging.  
John Riksen is de broer van Ben Riksen, ook een ex-Schiebroekenaar, die nu bij Fianchetto 
(voormalig Groenoord) speelt en waarvan hij zich in 1992, 2001, 2008 en 2009 kampioen 
mocht noemen. 
Een schaakstuk van Jade, deel 1 en 2, een adembenemend griezelverhaal door Jan W. van 
Tuin: Na een zwerftocht door de moerassen van Rochdale (“ …. De omgeving was in slechts 
het licht van mijn koplampen ronduit luguber …”) schaakt de ik-figuur met een lugubere 
redder in nood, wordt neergestoken en vertelt zijn verhaal aan de ongelovige ambtenaar van 
politie, met na deel 1 een prachtige cliffhanger: “denkt u dat ik alles uit mijn duim heb 
gezogen? …. Samen zouden wij naar de plaats des onheils gaan, waar zou blijken wie van ons 
tweeën gelijk had.” 



Aan de Simultaanseance van V&D met 200 deelnemers, schreven 12 Schiebroekenaren in, 
konden slechts 8 meedoen en scoorden Cees la Rivière remise tegen Bouwmeester en Bob 
Duin remise tegen Donner. 
Een (herkenbare) noodkreet namens Schiebroek van J.P. la Rivière (vader van Cees dus) om 
toch vooral kopij voor het onmisbare verenigingsorgaan, het Geschut, in te leveren! 
Volgens H.J. Meenderman verliest het televisiespook, als dé vijand van elke sportvereniging 
gelukkig “zijn greep op het mensdom”. 
 

Eierschaak met Pasen 
Peter Eering krijgt in het clubblad na het behaalde kampioenschap nog wel de nodige kritiek 
op zijn al te kritische houding jegens allerhande (verenigings)zaken. 
Eierschaak rond de paasdagen, met 9 groepen van 5 streden tegen elkaar. Men speelde dus 
8 ronden. Als 1e kwam de groep van Bram de Knegt uit de bus (28 punten; Bram zelf scoorde 
maar liefst 8 uit 8 en Willem van de Wel 6 uit 8)) en 2e werd de groep van Henk de Kleijnen 
(23 punten; Henk zelf scoorde 7 uit 8).  
Spreuk van de maand: Een goede manier om goed te leren schaken is wéten dat je het kunt, 
een slechte manier is dénken dat je het kunt (Van Tuil). 
Jeugdschaakdag (maart): 90 deelnemers! Met belangstelling van de pers. WL: Van Lien, De 
Kleijnen, Olsthoorn, mevrouw Pleijsier-de Jong, Eering. 
Van Lien: “Het zomerkampioenschap is helemaal in de soep gelopen.” Ook andere 
verenigingen klagen hierover. 
De jaarlijkse Instuifavonden worden gehouden op 7, 14 en 21 september 1967. Drie dus 
maar liefst! Bijnaam van deze ongekend succesvolle activiteit is “De Schiebroekse Ziekte,” 
aldus het clubblad. 
C. Peeman roept leden op meer stukjes in te leveren (eindelijk doet hij dat nu ook eens), 
stelt communicatie, “een woord dat in het bedrijfsleven nogal “”IN” is (ha ha toen dus al, 
red) 
 

RSB-reglementen 
Er zijn nieuwe RSB-reglementen opgesteld voor externe wedstrijden:  
a) aanvang wedstrijden om 20.00 uur precies, daarna moet de klok in werking worden 
gesteld. 
b) Geen commentaar nabij nog niet uitgespeelde partijen. In voorkomende gevallen mag een 
partij worden opgeëist of kan uitsluiting van deelname aan bondswedstrijden het gevolg zijn. 
C.F. Biesheuvel componeert met regelmaat kunstwerkjes van schaakproblemen die o.a. in 
Schakend Nederland worden uitgebracht. HJdK vraagt leden de oplossing van zo’n probleem 
in te leveren. De winnaar krijgt het toernooiboek van het internationale Niemeyer  
jeugdschaaktoernooi van 1964/65. Wit geeft mat in 2: Wit: Kg7, Da6, Tb4 en a3, Lb7 en c1, 
Pf7 en e4; pionnen e2,b5. Zwart: Kf5, Th5, Lb8 en a8, Pe7 en h1; pionnen d4,d6,g6,h4,h7. 
De (roddel)rubriek van het Geschut, “Wel heb ik ooit”, of, “Wat had Versteeg nou weer te 
vertellen!?” staat in het novembernummer bol van markante uitspraken van de heer 
Versteeg. Een voorbeeldje dan: Luide monoloog van Versteeg, na een verloren partij: “Ik 
dacht dat ik hem van de rotsen zou lopen, maar ik kwam zelf met m’n blote poten in het 
gruis. Toen dacht ik “ojé, Versteeg, haal nou de notaris maar …”   Versteeg was een uniek 
figuur met sit soort vaak luide opmerkingen. 
Op de laatste clubavond van 1967 was er taart van mevrouw Pleijsier en “Hokelebokus-
schaak”.  In groepen van 4 werd om een tulband gespeeld. Tijdens de partijen werd het spel 



af en toe onverwacht onderbroken en volgde een instructie als “ draai nu het bord om” of 
haal van de 6e rij en 3e rij alle stukken weg of de witspeler schuift het bord door naar de 
rechter buurman. 
 
Een opzienbarend verhaal over de afmetingen van zijn geldkistje wordt verteld door  
penningmeester Nico Bok:  (13,2 x 4,2 cm). Nu rekent Nico voor: deel de lengte (13,2) door 
de breedte (4,2) dan krijgen we Pi (3,142857) en blijven we doordelen dan komt deze 
getallenreeks altijd terug: 142857 als repeterende breuk dus. Vermenigvuldig 
achtereenvolgens met 2,3,4,5,6. En bekijk de antwoorden. Opvallende verschuivingen, maar 
met steeds dezelfde opeenvolgingen. Vermenigvuldig 142857 met 7 en je krijgt 999999. Hoe 
kan dat? Dat weet niemand, maar zorg er wel voor dat mijn kistje nooit leeg komt! Aldus 
Bok. 
 
In 1968 wordt Schiebroek 1 kampioen van de 2e klasse RSB, om het jaar daarop wederom 
kampioen te worden van de 1e klasse en daarmee promoveert naar de promotieklasse. 

Vanaf 1969 wordt de wekelijkse clubavond gespeeld in de Brandaris, Adrianalaan 102. 

 

Er waren in 1969 dus hoge verwachtingen door de goede resultaten van het sterke 1e team 
van Schiebroek. Tegen deze verwachtingen in daalde het aantal leden in deze periode 
echter. SV Schiebroek reageerde hierop met het nieuw leven inblazen van het 
Instuifschaaktoernooi en de Jeugdschaakdag. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een herinnering van Hans van Calmthout, eind jaren zestig: 

Snelschaaktoernooien met chauffeur Peter Eering , die veel te hard reed.. samen 
met Wim Westerveld en Rob Witt. ( b.v. naar Amersfoort, eind jaren 60 )) 
Peter Eering die wild enthousiast was over het net uitgekomen boek van Tal en dat 
deelde met Bob Duin , Wim Westerveld Henk de Kleijnen en Rob Witt. 
Mijn eerste schaakboekje , openingen vademecum  van Roessel , dat ik op een 

zomers terras voor de 
Castagnet met Wim en 
Rob deelde. 

Het externe zaaltje 
boven bij de Castagnet 
dat dan blauw stond 
van de rook. 
  
Henk de Kleijnen , die 
ons naar allerlei 
rapidtoernooien reed , 
b.v. Leerdam sponsor 
Leerdam Glas.” 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Cees la Rivière laat zijn 
tanden zien in een bonds-
wedstrijd 

  Boven: Victor Hooftman, H. de Boer, J.L. Dijkers 

  Onder: Cees la Rivière, Bram de Knegt, Nico Bok 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Convocatie voor de ALV van 28 augustus 1969 

 

  



De jaren 70 

Op 17 december 1970 wordt een feestavond georganiseerd, waarvoor alle leden en schriftelijke 
uitnodiging hebben ontvangen. 

In 1970 spelen enkele sterke spelers van Schiebroek mee in Dieren: Rob Witt (open kampioenschap, 
met 4 ½ uit 10 een prima prestatie op nationaal niveau), Wim Westerveld (winnaar van de 
reservegroep met 5 ½ uit 7 en plaatste zich voor het open kampioenschap) en Hans van Calmthout 
(nu lid van Shah Mata, achtkamp E) werd gedeeld 1e met 5 ½ uit 7. 

Het jubileumclubblad valt op door de aandacht voor het internationale schaak, o.a. de resultaten van 
Bobby Fischer, een vooruitblik op het Hoogovertoernooi van 1971 (daarna zou dat Corus, en daarna 
Tata Chess Tournement gaan heten) 

 

Bram de Knegt (25 jaar) speelde toen mee in het 1e team (tiental) en speelde aan bord 2. 

Op de ledenlijst van november 1971 staan o.a.: Carel Keller, Bram de Knegt, en 

Schiebroek 1 speelt in de promotieklasse, samen met Westen-Regina 1 
en RSR-Ivoren Toren 1, het 2e en 3e spelen resp. in de 2e en 3e klasse 
van de RSB en behaalt de 1e plaats in 1972. 

In het clubblad staat maandelijks “de partij van de maand. 

In maart 1972 wordt het 1e tiental van SV Schiebroek, hoewel op papier 
enigszins verzwakt en dus een beetje tot ieders verrassing voor het eerst 
in haar geschiedenis ongeslagen kampioen werd van de Rotterdamse 
Schaakbond! “SV Schiebroek is in zijn 16e jaar volwassen geworden.” Het 
Instuifschaaktoernooi zorgt voor maar liefst 20 nieuwe leden, waarmee 
het ledental op 80 komt, een record. 

Herman Beerling speelde in feb 1972 bij RSR en won zijn partij tegen Rob 
van Duin aan bord 5 (Schiebroek 1 won overigens met 5 ½ - 4 ½ ). 

 

Henk de Kleijnen schrijft een ingezonden stuk, Hij blijkt 
twee jaar eerder te zijn verhuisd naar Amsterdam en kan 
de Brandaris niet vergeten. In 1974 wordt furore gemaakt 
met het Open Snelschaakkampioenschap. 

 

 

 

 

 

Jaap van Meerkerk 



In 1973 vindt het wk schaken tussen Spasski en Fischer plaats in IJsland. De match houdt de 
schaakwereld de dus ook onze schaakvereniging weken lang gefocust en schaken is helemaal in! Ook 
op de clubavonden wordt er veel over de partijen en alles er omheen gesproken.  (Morgen, 6 
december 2015 gaan Erasmianen naar Pawnsacrifice, de film over de schaaklegende die Fischer was; 
jvm)  

Carel Keller, 1974 



 

Ton van Bokhoven bekijkt een partij van de sterke Roos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1955-1975: Twintigjarig jubileum 

Henk de 
Kleijnen, 
erelid van 
SV 
Schiebroek 

Inmiddels 
verhuisd 
naar 
Amsterda
m, 

Hier in 
actie voor 
ASC, tegen 
zijn oude 
club 

 

 

 

Ton van Bokhoven bestudeert de 
stelling van de sterke Roos 



Terugkijkend op de eerste 20 jaar stelt Henk van Ketel als secretaris in het jubileumnummer 1955-
1975 vast dat er wezenlijk niets is veranderd. “Het is nog steeds diezelfde gezellige , vrij van elke 
beroepsmatigheid, een verzameling mensen die nog steeds het kunstspel weet te waarderen….” De 
eeuwige problemen zijn nog steeds “de moeilijkheden van het goed en overzichtelijk opruimen (!) 
van het materiaal, het wel of niet aanschaffen van klokken, wanbetalers, het eeuwig wijzigende 
systeem van de huishoudelijke competitie, het jeugdschaak, de aanschaf van een stencilmachine, en 
tenslotte het Mededelingenblad. (Als ik nu, in november 2015 mag vaststellen, zijn van al deze 
problemen slechts in geringe mate het ordentelijk opbergen van de schaakstukken nog een klein 
punt van aandacht; jvm). 

 

Resultaten 
bondsteams 
over de 
periode 
1956-1975 

 

 

 

 

 

 

 

F.H. Erkens, 1975   J. Schellingerhout, 1975 
 



Clubkampioen, 1975,  Marius Strijdhorst 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henk van Ketel: 

Algemeen adjunct 1975 

 

“Eigenlijk is er in al die 20 jaar wezenlijk niets veranderd.” 

 

 

 

 

 

 

 

Jaap van Meerkerk speelt remise in de wedstrijd van 
Schiebroek 1 tegen Alphen 1 

 



 

 

 



 

 

Overzicht van het aantal leden van SV Schiebroek over de gehele periode van haar bestaan. 

 

Simultaanschaken op de Bergse Dorpsstraat. Op de voorgrond 
Jan van Dijk en Victor Hoofman 

 

 

 

 

 

Ster van het 2e tiental in 1975, H. de Rooij 

  



 

Het 2e tiental speelt in de Vredevorstkerk 

 

 

Bram de Knegt, 1975 

 

De grote speelzaal in de Brandaris, 

1975 

Gezellige avond, groepssimultaan 

  



8 september 1977. Het einde van 22 jaar schaakvereniging Schiebroek, het 
begin van een nieuw tijdperk, dat van Schiebroek/Westen Regina. 

Op 8 september 1977 was de oprichtingsvergadering van SWR en was de fusie van 1 augustus 1977 
tussen SV Schiebroek en schaakvereniging Westen-Regina een feit. Het Westen-Regina was opgericht 
op 11 september 1958 en was weer ontstaan uit een fusie tussen SV Het Westen, opgericht op 18 
augustus 1924, en SV Regina, opgericht op 15 oktober 1934. 

De nieuwe vereniging SWR zal met 7 teams deelnemen aan de RSB-competitie. 

De kersverse voorzitter van de fusievereniging was de heer Wim Witvliet, het momenteel (nov 2015, 
jvm) oudste lid van  S.V. Erasmus. In het septembernummer van Het Geschut, waaraan de huidige 
Erasmusleden Victor Hooftman met zijn “Trimperikelen” en Bram de Knegt  met hun medewerking 
verleenden, wordt hieraan gememoreerd. Vooral de Rubriek “Het Geschut vuurt op”, waarin een lid 
een interview wordt afgenomen, maakt furore. 

 

In een interview dat schrijver dezes 
had met de eerste voorzitter van de 
fusievereniging SWR, op 4 december 
2015, keek Wim terug op zijn hele 
schaakcarrière, die in lang vervlogen 
tijden een aanvang nam tijdens de 
match om het wereldkampioenschap 
van Dr. Max Euwe tegen de regerend 
wereldkampioen Dr. A. Aljechin. Deze 
match werd gehouden in 1935. De 
eerste wedstrijd om deze historische 
schaakgebeurtenis vond plaats in 
Amsterdam, in het Carlton hotel. Het 
werd voor velen in Nederland een 
gedenkwaardige gebeurtenis met 
een voor de schaaksport bepaald 
geen ongunstige ontwikkeling. Zelfs 
aanhangers van de damsport gingen 
voorzichtig de schaakstukken 
beroeren.  Ook een toen niet 
onverdienstelijke huisdammer, de 
15-jarige Wim Witvliet ging zich pas 
echt voor het schaken interesseren, 
nadat onze eigen Max Euwe de 
laatste zetten van de30ste partij had 
gespeeld, de vereiste remise had 
bewerkstelligd  en daarmee de 
wereldtitel schakien had veroverd. 
We schrijven dan 15 december 1935. 

Wim meldde zich als lid van schaakvereniging Het Westen, dat de interne wedstrijden speelde in een 
groot restaurant bij de Mathenesserbrug, mooi en herkenbaar gesitueerd aan het bekende 
Mathenesserplein. Daar ontmoette Wim enkele jaren later tijdens een jubileumschaaktoernooi de 
bekende Duitse grootmeester Speelman die grote indruk op de jonge Wim maakte, en de toen 
bekende Nederlandse meester en probleemcomponist Sammelius en meester Mulder. Dat is dan 



waarschijnlijk het 15 jarig bestaan van SV Het Westen, opgericht in 1924,  geweest. In 1977 stelden 
o.a. het lid A. Schaap, je weet wel van die ijzerwarenzaak op de 1e Middellandstraat, en Maarten 
Dijkshoorn voor om Wim te vragen als de nieuwe voorzitter van de fusieclub SWR. De drie zittende 
voorzitters vonden dat een prima idee.  Wim eindigde zijn openingsspeech met het uitspreken van de 
wens elkaar over een jaar weer gezond en wel  de hand te kunnen schudden. Schaken doen we 
immers voor ons plezier en genoegen en hopelijk het komende jaar in goede de gezondheid, aldus 
Wim. 

Wim is twee keer kampioen geworden van het GEB (Gemeentelijk Energie Bedrijf), had recht op het 
eerste bord bij de wedstrijden in de bedrijfsschaakcompetitie, maar maakte op verzoek van de 
wedstrijdleider beleefd plaats voor zijn directeur Maas, die huishoudelijk niet meespeelde. Die hield 
hij op deze manier te vriend en legde zijn carrière zodoende niet in de waagschaal. 

De Trimperikelen gaan terug naar de tijd dat marathon-organisator Wim Witvliet de jonge 
schaakhonden van de club wekelijks vanaf hoek Abeelweg-Hazelaarweg op de maandagavond 
conditioneel afpeigerde. Arnold van Toor (met echtgenote), Evert van den Hooven, Victor Hoofman, 
Wil de Boer, Oosterling, Maarten Dijkshoorn (met echtgenote), en naar verluid zijn Kees van Zetten, 
Hans van der Neut, Willem van de Wel, Bram de Knegt, Cees la Rivière, Rick van Calmthout zijn allen 
lid van deze trimclub geweest. Volgens Wim deden zelfs vijf dames mee aan dit gebeuren en namen 
de deelnemers altijd een vuilniszak mee waarop grondoefeningen in het Kralingse bos werden 
gedaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle deelnemers van de interne competitie van 1977 staan op blz 16 en 17 van Het Geschut, zie de 
digitale afbeelding hiervan. Enkelen spelen of speelden nog bij of soms tegen Erasmus: Victor 
Hooftman, Jan van Rijn, Evert van den Hooven, Wil de Boer, Arie Heemskerk, Bram de Knegt, Jan van 
Dijk, Arnold van Toor, Carel Keller, Wim Witvliet. 

 

 

 

 

 

Willem van der Wel 

Onderonsje tussen Cees la 
Rivière en Bram de Knegt  
Hoogoverschaaktoernooi, jaren 
70 



Victor Hooftman en 
diens avonturen met 
zijn nieuwe 
schrijfmachine, april 
1979 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victor Hooftman geeft 
schaaklessen aan de jeugd. Hier 
wijst hij Hidde Valk de weg.  



De jaren 80 

SWR speelt nog steeds in De Brandaris, Adrianalaan 102, hoewel vrijwel alle inwoners van Schiebroek 
toch echt het gebouw aan de Meidoornsingel zullen plekken. 

De ledenlijst van het inmiddels 3 jaar jonge SWR telt in september 1980 maar liefst 87 leden, zie 
afbeelding. 

 

Op die lijst prijkten toen al de namen van de 
volgende Erasmianen (van nov 2015): Herman 
Beerling, Wil de Boer, Victor Hooftman, Carel 
Keller, Bram de Knegt, Jan van Rijn, Wim Witvliet. 
Ondergetekende kon het clubschaken niet goed 
combineren met de avondstudie Engels. 

 

De functie van PR man in het bestuur is overigens nog steeds vacant, en dat zal altijd wel zo 
blijven…., de contributie bedraagt f 8,50 per maand, dat maakt f 102,= per jaar. In het 

decembernummer van Het Geschut memoreert voorzitter J.P. van Helten aan de oprichting van SV 
Schiebroek, 25 jaar geleden en acht het vieren van dit jubileum niet relevant meer. Schiebroek heeft 
immers opgehouden te bestaan….Dan zou het gepast zijn om recht te doen van alle vijf in SWR 
opgegane verenigingen de verjaardagen te gaan vieren. 



In de redactie (toen: redaktie) van het 
clubblad hebben Siep Foekens, Arie 
Heemskerk, Frits Hooftman en Fred de 
Heer, in 1981 plaatsgenomen. Zij 
hebben het werk van Arnold van Toor 
en Kees van zetten overgenomen, die 
dat weer van Willem van der Wel in 
1980 hadden gedaan 

En de illustraties worden verzorgd door 
“Schaky en Marleentje (Caroline 
Cogenbach en Marleen Glerum)” 

 

 

 

 

 

 

 

Het Geschut, nummer 5, februari 1980 

 

VictorHooftman, december 2015: “Als 
je echt verhalen wil uit de oude doos 
rondom het schaken moet je het een 
keer aan Carolien Cogenbach vragen. 
Die weet ze allemaal nog 
gedetailleerd!” 

Tom van Bokhoven, na ontvangst van 
het 1e concept van dit boekje, mailt 
aan Victor Hooftman in december 
2015: “Ik herinner me nog dat ik eens 
tegen je vader speelde, hij opende 
Koningsgambiet. Na afloop zei hij 
tegen jou:”Moeten we toch nog eens 
bekijken!” 
 

 

 

Frits Hooftman, redactielid van het Geschut 



SWR in 1981 

In 1981 neemt Willem van der Wel het penningmeesterschap over van Rutger Cogenbach, die later 
mij met Pxf7 in het Russisch zo zou verrassen. Na Rutgers aftreden zou het financiële deel van de ALV 
aanzienlijk meer tijd in beslag gaan nemen  

In 1981 neemt Jan van Dijk de functie commissaris van materiaal op zich. Jan was al 20 jaar geleden 
lid geworden van Westen-Regina en had zichzelf schaken geleerd toen hij in het ziekenhuis herstelde 
van een hernia. Het zou het begin worden van een langdurige bestuursfunctie van Jan, die niet te 
beroerd was om tal van taken, zowel binnen als buiten het bestuur op zich te gaan nemen. Vooral 
het maandelijks schrijven van stukjes voor het clubblad hield hem van de straat. Deze hobby zou 
groteske vormen gaan aannemen. Dat zou zo gewaardeerd worden dat Jan van Dijk in … tot erelid 
van SWR uitgeroepen zou gaan worden. Ooit componeerde Jan een probleem, waar hij bijzonder 
trots op was, zie afbeelding. 

In maart 1981 neemt Jan van Helten als voorzitter wat afstand van het in zijn ogen wat al te kritische 
woordgebruik door de commentatoren van het Geschut. Terwijl de jaren 60 al decennia geleden 
werden afgesloten. “Onze voorzitter kwam niet in goede doen (in zijn wedstrijd tegen Volmac). Hij 
kon zelfs geen schwindeltje toepassen.” En wat te denken van “een rommelpotje”, “hij blunderde de 
kwaliteit weg”, “laat zich op een simpele manier een pion ontfutselen”, “wat hem mankeert, weet ik 
niet”.  Foei toch.  

Per 1 november worden 7 nieuwe leden ingeschreven, onder wie de ex-Erasmiaan Peter Weeda, die 
het jaar daarop in de redactie van het clubblad zou komen, samen met Anton Heinsbroek. 

Er wordt gewerkt aan de voorbereidingen van een “nachtschaakmarathon!”, het bestuur gaat 
reclame maken in alle bejaardentehuizen (ja, zo heetten die toen). 

De jeugdopleiding bestaat uit 25 schakertjes die voor het Pionnendiploma of Torendiploma worden 
klaargestoomd. Grote animator van de jeugdafdeling is per december 1981 Marcel Miltenburg, die 
het stokje overnam van Fred de Heer. Marcel zou de jeugdafdeling, samen met een jeugdcommissie 
die uit zou groeien tot een ware vriendenkring (zeker weten het geheim van het succes; jvm) tot 
grote bloei weten te brengen. 

In het Mededelingenblad Het Geschut vallen de gigantisch grote kruiswoordpuzzels op (zelf 
gefabriceerde zelfs volgens mij; jvm), met 140 horizontaal en 134 vertikaal. 

De diagrammen gaan er in de jaren 80 professioneler uitzien! De getekende stukken maken plaats 
voor de bekende plaatjes die er net zo uitzien als de hedendaagse digitale stukken. 

  



SWR in 1982 

Het voorzitterschap van Jan van Helten wordt in 1982 overgenomen door Herman Beerling, over wie 
onlangs (nov 2015) in de kop van een rondeverslag op de website werd beweerd dat “De Beer” los 
was.   

Het stukje van Jan van Dijk (denk ik) van april 1982 is het lezen waard als hij schrijft over de de 
beginjaren van SV Schiebroek en over de eerste uitgaven van Het Geschut, zie afbeelding. 

In juni 1982 worden de regels van “Can 
I” uitgelegd, een schaakspelvariant die 
Erasmus op een feestavond van ik 
meen december 2013 heeft 
uitgeprobeerd. Mocht je er een keertje 
serieus mee bezig zijn geweest, dan 
volgt een onmiddellijke verslaving. 
Althans bij mij. 

Per 1 augustus 1982 kwam Jaap van 
Meerkerk weer terug van weggeweest, 
maakt kennis met secretaris Gerard 
Kling,  

     

en werd ingedeeld in het 3e team, waarin zijn vriend Carel Keller ook speelde. In het 1e team 
speelden o.a. Marcel Miltenburg, Jan Schellingerhout, Evert van den Hooven, Herman Beerling, 
Willem van der Wel, Nol Prop, Hans van Calmthout, Siep Foekens en Jan van Rijn. 

 

Jan van Rijn met wit 
tegen Herman 
Beerling 

 

 

 

 

 

 

In het 2e team 
zaten toen o.a. Arie 
en zijn broer Henk 
Heemskerk, Mevr. 
Roodzant, Jan van 
Helten, John 

Foekens, Bram de Knegt en (dominee) J.M. Snoek. 



Arie Heemskerk publiceert met 
regelmaat onder zijn 
pseudoniem Max Schaakstra 
zijn verhalen voor het clubblad, 
zoals “Schuif eens op” over de 
juistheid van de schepping en 
de plaats daarin van de eikel en 
de meloen.  

 

Ook zijn maandrubriek Flitsen en fratsen, 
vol met humor, grappen, grollen, en 
streken, kortom het gedeelde lief en leed 
op 64 velden. 

Arie spaart zichzelf nooit. Hiernaast zie je 
een partij van hem tegen Herman 
Beerling. Zijn commentaar is 
veelzeggend. 

Voor de niet-kenners: De karikaturen 
stellen natuurlijk Herman Beerling (aan 
het schaakbord) en Arie Heemskerk (met 
de armpjes, ja hoe zal ik het zeggen, wat 
fratserig omhoog). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er wordt veel onder pseudoniemen 
geschreven. Wat te denken van de 
zurrupruim Fie van Schagek-Zuurling, 
Manus Middelmaat, en A. Monterigo, Nelis Nipper, Geronimo 

In de jaren 80 was er ook de bekende en zeer nuttige einspelrubriek waarin zo’n 5 stellingen 
uitvoerig worden besproken. Er verschijnen artikelen over de sterker wordende schaakcomputers. 
De speelsterkte van computer Marc V wordt op diverse onderdelen van het schaakspel geschat: 
centrumbeheersing 1720, opening 1860, verdediging 2100, combinaties 1920, eindspel 1400. 



SWR in 1983 

John Foekens in 1983 verhuist naar Vancouver, Canada. Victor Hooftman spreekt zijn 
salomonsoordeel uit in de discussie over de schaaknacht (36 uur schaken achter elkaar) als therapie 
in reactie op het gekissebis tussen de heren Schellingerhout – het is gesubsidieerd nachtbraken – en 
de heren Cees La Rivière en Marcel Miltenburg: nachtschaak is een sport. 

SWR-leden schreven regelmatig in voor het 
Oliebollentoernooi  op de boerderij van SV Groenoord te 
Schiedam. Je kon je bij Daniëlle Talmon of Maurits 
Janmaat melden en die regelden dan de gezamenlijke 
inschrijving. Waarschijnlijk heeft de kunstenaar van deze 
karikatuur van Evert het volgende verhaal gebruikt: 

Evert zelf: 

Zet dit er maar bij als ondertiteling: "Kijk nou, de 
oliebollen zijn dit jaar wel erg klein uitgevallen! “ 
“Ik kan me herinneren dat de oliebollenbakker niet 
gerekend had op zo veel belangstelling en dat die daarom 
maar op de bitterbal overging. Door de gezellige drukte 
puilde de boerderij uit zijn voegen en daarom stonden we 
buiten in de kou!” 

In mei 1983 wint SWR in een massakamp tegen ASC 
(Alphense Schaak Club), waar wij gastvrij worden 
ontvangen door oud-Schiebroekenaar Henk de Kleijnen 
die zich daar tot voorzitter heeft laten uitroepen als 
redactielid van het verenigingsorgaan. Zover heeft 
voorzitter Herman Beerling het nooit geschopt, aldus de 
redactie van het Geschut. De heren Van den Hooven, V. 
Hooftman, Wil de Boer, Van Meerkerk, en Weeda gaan 
met een vol punt op zak huiswaarts. Het werd 18-17. 
Victor schrijft in zijn verslag dat zijn vader, leraar wiskunde 
in 9 zetten verloor van Henk de Kleijnen in een 
Budapester. “Niet aan je moeder vertellen hoor,”siste 
Schellingerhout in Victors oor. 

Er wordt tam-tam gemaakt om een eerste schrijfmachine voor de club aan te schaffen! 1983, 
pardon! 

En de redactie moet vrienden hebben gehad bij de PSP met haar “kruisraketten, Nee!” (zie 
afbeelding). 

Inmiddels is de contributie licht opgelopen tot f 10,= per maand. 

De redactie van het clubblad verontschuldigt zich in het decembernummer voor de waarschijnlijk wat 
kwetsende illustraties van de tekenaar, die zij wat beter in de gaten beloven te houden. Dat prikkelde 
mijn nieuwsgierigheid, en ja, je zult maar uitgemaakt worden voor “slobberige, kwijlende koning” 
(voorzitter Herman Beerling), “kwaaie zenuwpees” (extern wedstrijdleider Cees La Rivière), “een baal 
vodden met seniele grijns” (redacteur Peter Weeda), “Kling met Zoelalippen” (secretaris Gerard 
Kling).  

De normvervagende alles-moet-kunnenmentaliteit steekt hier flink zijn kop op. 

"Kijk nou, die oliebollen zijn dit jaar 
wel erg klein uitgevallen!" 



Onze Beer, de door wel erg veel 
grappen en grollen geplaagde 
voorzitter, ligt met griep in bed (zie 
afbeelding). Met enige trots die de 
meeste schakers niet vreemd zal zijn 
tref ik in de Partijenrubriek van J. 
Schellingerhout een door hem van 

uitvoerig commentaar voorziene partij van J. van Meerkerk – Mevr. C. Roodzant aan, een Franse 
partij die de witspeler wist te winnen (zie afbeelding).In de rubriek “Laten we zacht zijn voor elkaar”” 
wordt doorgaans – u verwacht het al – flink uitgehaald naar clubgenoten: “De helft van de schakers 
lacht om Beerling z’n moppen omdat hij ze in het buitenlands vertelt. En niemand durft toe te geven 
dat hij ze niet verstaat.” (bron niet vermeld, dus een redactielid?)  “Een kascommissie laat zich 

éénmaal per jaar vollopen en denkt dan op de ledenvergadering nog een grote 
mond te kunnen hebben ook!” (penningmeester Willem van der Wel). “Ja maar 

ik was zo moe.” “Te moe om af te bellen?” “Tja.” “Wat koop ik 
nou voor tja!” (Verhit gesprek aan de bar tussen Leen van Dalen, 
die moe was, en Evert van den Hooven). 

Het verhaal van het door Victor Hooftman aan A. Heinsbroek 

uitgeleende fietssleuteltje en 
wat er na afloop van die 
bondswedstrijd tegen 
Overschie gebeurde zal ik u 
besparen. Vraag dat maar even na aan de dit jaar weer op zijn schaaknest teruggekeerde Victor! 

 

 Voorjaarsjeugdschaaktoernooi van 1983 

 

Op 19 april wordt het eierschaaktoernooi gehouden en op 8 december is er sinterklaasschaak. 

Op 15 december 1983 neemt voor het eerst in de schaakgeschiedenis van Schiebroek W.R. een 
jeugdtiental het tegen een seniorenteam op! De wedstrijd vangt aan om 19.30 uur en het 
speeltempo is 45 minuten per partij. 

De rubriek De Kunst van het Combineren is van Marius Strijdhorst. Ik weet nog van hem dat hij graag 
Engels speelde en over veel inzicht toonde bij de inzet van zijn cavalerie. 

 

 



Arie Heemskerk, lid van de jeugdcommissie, kondigt de talentvolle aanstormende jeugd aan, die de 
komende jaren het 1e tiental aanzienlijk zal verjongen.  

Jörgen Roseboom,), Maurits Janmaat, Jos Thieme, Michiel van de Keur, Marc de Graaf, Hongwah Liu, 
Hans Gijswijt zullen SWR gaan versterken. Ons enige dametje Desiree Heemskerk liep op het 
toernooi in Waddinxveen slechts nullen op en bleef alleen maar lachen en stralen. 

Henk Ochtman (speelt nu in Overschie 1) en Bart Gijswijt zijn dan nog te jong? 

 

 

 

 

 

  



SWR in 1984 

Schellingerhout, Hooftman, Beerling, Prop, Van Rijn, Van Calmthout, Van Helten, ...., J.F 
van Dijk, Foekens 

In 1984 is voor het eerst sprake van een bierteam, zeer bevriende schakers die heel; graag 

bij elkaar in 1 team willen zitten, wekelijks na de interne wedstrijd de bierglazen met elkaar heffen in 
de bekende kroeg aan het ..plein. 

Arnold van Toor, die samen met Kees van Zetten destijds voor een nieuwe jas van het clubblad 
zorgde, is nu voor de 2e keer redacteur, samen met o.a. Victor Hooftman, die duidelijk veel meer pit, 
- prikkelende goedbedoelde dolksteken of plaagstoten - in het clubblad wil. “Een schaakcomputer is 
geldverspilling en alleen bruikbaar in een gevangenis!”, aldus Victor in januari 1984.  

In het voorjaar van 1984 wordt door de jeugdcommissie o.l.v. Marcel Miltenburg, het eerste 
Voorjaarsjeugdtoernooi georganiseerd en denken we terug aan die gouden tijden van weleer, de 
Jeugdschaakdagen van de jaren 60 met een record van 127 deelnemers, weer stevig opgepakt. Zie de 
diverse afbeeldingen hierover. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Voorzitter Herman 
Beerling is ziek en 
doet wat 
mededelingen via de 
telefoon. 

 

 

 

 

 

Op 17 mei is er weer de massakamp tegen ASC en op 2 juni is er een simultaan met John van der Wiel 
in Hillegersberg. Op 23 en 24 juni vindt het Weekend jeugdkamp. Het gonst van de geruchten wie de 
functie van voorzitter van Herman Beerling zal gaan overnemen. In het clubblad worden zelfs enkele 
door de redactie geschikt en ongeschikt bevonden kandidaten genoemd! (Dat zouden we nu toch 
wel ongepast vinden; jvm). Rutger Cogenbach schrijft in de voor hem bekende overduidelijke taal wie 
hij allemaal ongeschikt acht en waarom en werpt zichzelf op als campagneleider voor de heer 
Schellingerhout. Rutger schrijft ook regelmatig stukjes  over schaakboeken in het Geschut. 

 

Rutgers boekbespreking in het Geschut 

Gerard kling, de onvolprezen secretaris is al een tijdje ernstig ziek en dankt de clubleden voor alle 
steunbetuigingen. 

Rutger Cogenbach, de man van de boekbesprekingen in het clubblad, meldt: “Dit is de laatste 
wedstrijd voor SWR. We krijgen een kind!” 

Wie snelschaken zegt denkt waarschijnlijk aan Siep Foekens en Nol Prop. Siep heeft de 
snelschaakbeker vanaf 1979 al 4x gewonnen! Hoe vaak heb ik de heren elkaar tijdens vluggertjes 
geen vliegen zien afvangen. Ze deden de mooiste zetten, onderwijl elkaar met allerlei opmerkingen 
om de oren slaan. Dit om elkaar mentaal aan te tasten tijdens de bekende 5 minutenpartijtjes. Maar 
Siep verliest van het talent Henk Ochtman en kan zijn zegereeks daardoor niet voortzetten om de 
wisselbeker definitief mee naar huis nemen. Nol wordt in op 24 juni van dit jaar snelschaakkampioen. 



Jan van Dijk manifesteert zich inmiddels met zijn befaamde bijdragen in het clubblad en overweegt 
de redactie te komen versterken. 

In juni wordt een eerste KNSB-ratinglijst gepubliceerd, waarbij een startrating is gehanteerd voor 
spelers die nog geen rating hadden. Zie afbeelding. 

Per 1 juli wordt afscheid genomen van het speellokaal in de Brandaris (waarom wordt niet vermeld), 
mar de huur is opgezegd. 

In september 1984 wordt Jan Schellingerhout de nieuwe voorzitter en Jaap van Meerkerk vervangt 
de heer Ketting als algemeen adjunct, en neemt per direct werkzaamheden van de zieke secretaris 
Gerard Kling over. Zijn bijdragen voor het clubblad 
gaan onder de titel Secretariabel. Inmiddels is de 
nieuwe speellocatie, wijkgebouw De Castagnet aan 
de Larikslaan (wederom) in gebruik genomen. Er 
wordt een jaarcontract voor het gebruik van de zaal 
gehanteerd, hetgeen voor het bestuur dus een 
jaarlijks aandachtspunt zal gaan betekenen. Jan van 
Dijk is inmiddels eindredacteur geworden van het 
clubblad en niet meer beschikbaar als commissaris 
van materiaal. De contributieachterstanden worden 
zo langzamerhand onaanvaardbaar zo heeft 
penningmeester Willem van der Wel aangegeven. 

 

 

 

 

  

  

Partij Willem van de Wel - Jan Hoek van 
Dijke 

Castagnet, Larikslaan 200 (foto, 
anno 2015), was lange tijd  onze 
speelzaal 



Peter Weeda en Victor Hooftman nemen Jaap bij hem 
thuis een interview af. Doe je nog wat aan thuisstudie 
vragen ze hem.  

Even later, op zolder…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willem van de Wel, die zo’n fijne vakantie heeft 
gehad…. 

 

 

 

 

Redactie van het Geschut 

Eindredacteur was Jan van 
Dijk 

Met de co-redacteurs 

Fred de Heer, Peter Weeda, 
Victor Hooftman 

 

 
 



Hans van Calmhout schrijft:  
“Namen van het eerste uur : Olsthoorn , kapper , eerste indruk meerijden naar een uitwedstrijd bij 
Reewijk. Mijn wiskundeleraraar ... ...van de Bergse Plas Mulo , die me Schiebroek als eerste 
schaakclub voorstelde.”



SWR in 1985 

Na een periode van 25 jaar intern wedstrijdleider te zijn geweest zal de heer Van Lien in seizoen per 
september 1985 met pijn in het hart zijn alom gewaardeerde werk als intern wedstrijdleider 
beëindigen. Jan van Dijk is beschikbaar om zijn werk te gaan overnemen.  

Er wordt met 5 tientallen deelgenomen aan de RSB competitie. De resultaten vallen tegen. 

In maart 1985 bereikt ons, na een ziekbed van maanden het overlijdensbericht van Gerard kling. 
Uitzonderlijk goede secretaris, alom gewaardeerd, het zijn woorden die een tijd lang doorklinken. 
Veel te jong overleden. Schaakvriend. 

De heren Ketting en Van Lien geven leiding aan een van de vier schaaksociëteiten in Rotterdam,  in 
het Dienstencentrum, voor oudere schakers op de dinsdagmiddag. 

Vanaf maart neemt Jaap van Meerkerk het secretariaat op zich en zal Jan de Graaf algemeen 
commissaris van materiaal zijn. 

Jeugdlid Hank Ochtman wordt 3e bij het Nederlands jeugdkampioenschap. 

Er wordt door de voorzitter een voorzichtig begin gemaakt met de discussie over roken: “Namens 
enkele leden verzoek ik de rokers in het begin van de clubavond wat terughoudend de atmosfeer te 
willen mengen met uitgeblazen rook….(!) 

In april wordt het Voorjaarsjeugdtoernooi gehouden in de grote zaal van de Castagnet, zie 
afbeeldingen hieronder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Boven: Marcel Miltenburg feliciteert Jörgen Roseboom; rechtsboven: Markde 
Graaf 

Onder: De jeugdcommissie, met vlnr: Marcel Miltenburg, Jan v Helten, Nol Prop, 
Jaap v Meerkerk, Arie Heemskerk, Jan de Graaf, Jan v Dijk. Rechts: Peter Weeda 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boven: Onno en zijn tweelingbroer van Toor, Nol Prop, 
Marcel Miltenburg, Jan van Dijk met toernooiboekjes, 
Jaap van Meerkerk en Arie Heemskerk 

 

  

De jeugdcommissie aan de lunch     Voorzitter Schellingerhout 
         opent het toernooi 

Op 9 april is een open discussie met leden georganiseerd in de Balletzaal van de Castagnet over het 
wel en wee van de interne en externe competitie. Doel van de bijeenkomst was het oplossen van 
ontstane problemen en de daarmee gepaard gaande gevoelens van onvrede bespreekbar te maken.  

Het 1e tiental degradeert, ondanks alle inspanningen. Er wordt uitgekeken naar het aanstellen van 
een clubtrainer. 



In juni 1985 worden Jan van Rijn en Evert van den Hooven samen kampioen met 10 uit 14. In groep 1 
spelen ook mee Herman Beerling en Jaap van Meerkerk (10e en 11e met 6 uit 14) en Bram de Knegt 
(15e en laatste uit de hoofdgroep met 3 uit 14). Groep 2 met 16 spelers wordt gewonnen door Rick 
van Calmthout met 11 uit 14 en scoren Willem van der Wel (4e met 10 uit 15), Wil de Boer (6e met 8 
uit 13), Peter Weeda (7e met 8 uit 14), Carel Keller (9e met 7 uit 14) naar behoren. Groep 3 telt 19 
deelnemers en wordt gewonnen door Hidde Valk met 15 uit 18. Tenslotte is er nog de Keizergroep 
met 13 deelnemers die gewonnen wordt door de heer Erkens met 808 punten, 5e wordt J.L. Dijkers, 
de voormalig secretaris en mede oprichter van SV Schiebroek. Ook deelnemen de beide dames 
Slotboom en Jurjaanz, fotograaf B. Hofmeester, en good old Piet Polling. 

Inmiddels heeft Jan van Dijk het hele Geschut zowat volgeschreven en doet hij een oproep aan de 
oude medewerkers en overige leden toch vooral hun bijdragen te blijven leveren. Het prachtig 
verwoorde relaas van de massakamp door Henk de Kleijnen is een verrijking voor dit juninummer. 
Wij moeten de welverdiende punten helaas aan de Alphenaren laten. Het werd 18 ½ - 12 ½ voor ASC. 
Henk weet het weer mooi te verwoorden. “ Ik kan Schiebroek/Westen Regina nog altijd niet als een 
tegenstander in de normale betekenis van het woord beschouwen …. Het is veel aantrekkelijker om, 
zoals vorig jaar, een uitdagend verslag te schrijven over een schrijnende nederlaag dan over een 
klinkende overwinning.”  En, over de jeugd: …. “enigszins beschaamd herinnerde ik  me, vooraf aan 
Jaap van Meerkerk te hebben voorgesteld de jeugdpartijen niet voor de totaalstand mee te laten 
tellen aangezien het Alphense trio enkele jaren ouder was…Jaap had nonchalant gereageerd met de 
woorden “Ach, laat maar. Daar worden ze hard van.” De schurk. Hij moet geweten hebben hoe sterk 
de SWR-jeugd werkelijk is.” Onze jeugd won met 3-0 (tot mijn niet geringe tevredenheid; jvm). Dat 
brengt de totaalstand na 4 massakampen, volgens de annotaties van Jan van dijk, op 70-66 in het 
voordeel van ASC. 

Op 24 juli 1985 komt een van de mannen van het eerste uur te overlijden, de oud-voorzitter G. 
Olsthoorn. En heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van ons verenigingsleven, aldus voorzitter 
Schellingerhout in de rubriek “Van de voorzitter”. De interne zal gaan draaien zonder aansturing van 
de heer Van Lien en dat zal even wennen zijn, maar Jan van Dijk staat klaar om dat werk over te 
nemen. 

Jeugdkamp, zomer 1985 

 

In de zomervakantie gaat de jeugdcommissie 
met de jeugd naar de ’s Gravenweg 99 op 
zomerkamp, zie bijgaande afbeeldingen. 
Hoogtepunt is de bonte avond. 

 

 

 

 

Ja 

 's Gravenweg 99, ingang boerderij 



 

 

 

 

 

Mark de Graaf aan slag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Op 7 september 1985 wordt voor het eerst het zogenaamde Drierondentoernooi georganiseerd, 
waarvoor bewust niet al te veel reclame is gemaakt (!), want het is geen ledenwerftoernooi. Er waren 
14 prijswinnaars. Zie de afbeeldingen bij dit toernooi. Enkele winnaars: Neal Radburn (groep 1A), en 
Jaap Staal (A2), Mevr Roodzant (B1, zie afbeelding), Diana Smol, jeugdlid (C1) 

 

Mevr. Roodzant 

Evert van den Hooven heeft mooie herinneringen aan Mevrouw Roodzant en 
ontelbare aan schaakvereniging Schiebroek. Hij schijft hierover: 

De koningin van het schaakspel 
  
Als teamleider was ik verantwoordelijk voor een glad verloop van iedere 
wedstrijd.  Zo ook nu weer. Er stond een uitwedstrijd op het menu. Daarvoor moest ik 
de koningin van het schaakspel uit haar paleis in Lombardijen halen. Met alle plezier 
ging ik midden in de winter op weg naar de overkant van de rivier. Voor echte 
Spartanen bevind ik mij op het terrein van de vijand. Maar daar kwam ik niet voor. Na 
de zoveelste omzwerving zag ik een verkleumde dame staan. “Zo, ben je daar 
eindelijk?” vroeg ze me nog. “Ben je niet blij dat ik je gevonden heb?” vroeg ze me. 
“Tja bij jou weet je het nooit!” De toon was gezet. Maar, ik heb haar wel in de juiste 
fighting spirit gebracht voor de wedstrijd. Vol adrenaline gingen we op weg naar als ik 
me niet vergis de polder alwaar de “Berkelse boeren” ons stonden op te wachten. We 
hebben ze een poepie laten ruiken. Mijn opzet was gelukt. Maar het leukste kwam 
nog. De terugweg! Lichtelijk beneveld door onder andere het succes stapten we in 
mijn koets. Ik weet nog goed dat het een van de eerste deucheveau deux van het 
type lelijke eend was. MET verwarming door directe aansluiting van de uitlaat op de 
zitruimte. Jawel. Ik startte de motor. Dat lukte! Ik zette hem in zijn achteruit en liet de 
koppeling opkomen. He? Er gebeurde helemaal niets. Nou nog eens proberen met 
wat meer gas. Wat nou weer? Weer geen enkele beweging. Nou nog eens maar dan 
met vol gas. Geen enkele reactie. Inmiddels zag het blauw van de rook in de auto en 
wist ik niet meer wat te doen. Op zo’n moment is de redding nabij. De koningin nog 
vol met adrenaline vroeg me alsof het de gewoonste zaak van de wereld was: 
”Misschien is het een idee om hem eens van de handrem te halen?”  Ik keek haar 
verbaasd aan en dacht nog bij mezelf: “Nu kan je wel verstand van schaken hebben 
maar verstand van auto’s lijkt mij onmogelijk.” Toch kon ik het niet laten om een 
voorzichtige blik op de handrem te wagen. Tot mijn verbijstering zag ik dat die nog in 
zijn uiterste stand stond. “Eh, ja ik geloof dat dat nog niet zo’n gek idee is. Laten dat 
eens proberen,” zei ik onschuldig. En ja hoor. Hij deed het weer. 
We hebben hier nog vele malen uitbundig om kunnen lachen. 
 

http://www.sv-erasmus.nl/index.php/archief/47-schiebroek-westen-regina/303-fotos-herinneringen-schiebroek?vsig303_0=1


Nou vooruit nog een dan. 
Ook nu speelt de koningin van het schaakspel de hoofdrol. Als teamleider zag ik haar 
een keer spelen tegen een zekere Gert Timmermans. Ik kende deze persoon van het 
correspondentieschaak, alwaar hij enorme furore heeft gemaakt. What the fuck dacht 
ik nog, we gaan nu bordschaken en dat is iets heel anders.  Dat bleek ook in zijn 
partij tegen de koningin. In die partij wist hij geen enkel voordeel te behalen. Maar ja, 
remise zou een blamage voor hem zijn geweest. Hij besloot (mis)gebruik van haar 
leeftijd te gaan maken. Dat kan misschien wel maar niet als ik er met mijn neus 
bovenop sta. Toch lukte het hem een punt van de koningin af te pakken. Weer was 
de toon gezet. Een maand later moest ik zelf een bondswedstrijd spelen en wat 
schetst mijn verbazing alom? Ik moest tegen hem spelen. Dit was HET moment om 
hem eens even te leren dat ik niet gediend was van zijn doorspelen tegen de 
koningin. Ik speelde hem in een heel spannende partij kompleet van het bord en ik 
had even iets recht gezet. De toenmalige  teamleider Henk Heemskerk was buiten 
zinnen van geluk en vroeg mij nog: “Heb je zijn veelvuldige remisevoorstellen dan 
niet gehoord?” Wat op zich al een wereldprestatie geweest zou zijn. “Nou nee” zei ik. 
“Hoe moet ik dat doen als ik mijn vingers in mijn oren heb?” 
 
Hoofdrolspeelster=Catharina Roodzant 
 
EEN voorbeeld voor iedereen die een jaar ouder wordt. Zo ging ze op 90-jarige 
leeftijd nog een cursus Franse taal doen, omdat er een Fransman in haar familie was 
gekomen waarmee ze ook graag een woordje wilde wisselen! 

 

In het eerste clubblad van het nieuwe seizoen, 1985-1986 wordt een clubactie aangekondigd, onder 
de naam “Geef ons de volle vijf”. Cees la Rivière geeft na een heel lange staat van indrukwekkende 
dienst zijn bestuursfunctie van extern wedstrijdleider uit handen. Cees was in die dagen niet erg blij 
over de bondsresultaten en over andere zaken die er speelden. Henk Heemskerk neemt zijn taak 
over. Evert van den Hooven (na even weg), John Foekens (na heel lang Canada) en Victor Hooftman 
(na een jaartje weg) keren weer terug in onze schaakgelederen. Erelid mevrouw Roodzand kan 
helaas de clubavonden niet langer bezoeken. Haar buurman, schaakvriend en taxichauffeur, de oud-
voorzitter en begenadigd jeugdbegeleider, schrijver van jeugdblad “De Pionniers”, Jan van Helten 
was al verhuisd (naar het strand van en de gelijknamige schaakvereniging Castricum, zie afbeelding)   

SWR speelt met 5 tientallen in de RSB, resp. in de 1e, 2e, 2e, 4e, en 
4e klasse. 

Arie Heemskerk heeft jarenlang de voor- en achterkant 
van het Geschut gemaakt en kan deze taak wegens het 
ontbreken van de benodigde apparatuur, niet meer 
vervullen. Het stille werk op de achtergrond, waarvoor 
veel dank. Van Lien legt na 25 jaar de interne te hebben 
geleid afscheid als iwl, maar blijft de Keizergroep 
aansturen. 

 

Nol Prop grist de snelschaaktitel weg voor de neus van Siep 
Foekens,  



Siep was erg op die titel gebrand natuurlijk. De overige deelnemers aan het 
snelschaakkampioenschap wisten van tevoren al dat het tussen Nol en Siep, die de titel voor de 4e 
keer wilde winnen, zou gaan. Als Siep won mocht hij de wisselbeker definitief mee naar huis zou 
nemen. Nee, heer die beker, zei Nol. 

In het oktober en novembernummer 1985 van het clubblad – de aanduiding Mededelingenblad is 
inmiddels (sinds de fusie?) van de introductiepagina van het Geschut verdwenen – kijkt de eerste 
secretaris van SV Schiebroek, de reeds vaak genoemde heer J.L. Dijkers in een tweeluik onder de 
naam “Wegens enorm succes” terug op de afgelopen 30 jaar. Gewapend met dit 7 pagina’s 
omvattende historische document kunnen gememoreerde feiten uit dit boekje worden 
gecontroleerd op juistheid en waar nodig worden aangevuld. 

Wat verder opvalt aan het clubblad uit het jaar 1985, onder eindredactie van Jan van Dijk, is dat wel 
15 leden hun regelmatige bijdrage leveren aan de inhoud. Een indrukwekkend aantal: Jan 
Schellingerhout (stukje “Van de voorzitter” en zijn “Partijenrubriek”), Frits Hooftman (de vader van 
Victor en bekend als de leraar wiskunde, schrijft over de resultaten in de diverse groepen van de 
huishoudelijke), Peter Weeda(doet verslag van het Bierteam in “Een team herrijst”) , Max Schaakstra 
(Abbacadabra), P. van Lien (beschrijft als intern wedstrijdleider de situatie van de Keizergroep in 
“Keizerlijkheden”), Hans van Calmthout, Jan Bioch, Marcel van Miltenburg (jeugdleider), Willem van 
der Wel (penningmeester, doet verslag van de  met 2 ½ - 1 ½  gewonnen bekerwedstrijd tegen 
Hillegersberg, met Evert van den Hooven, Jan van Rijn, Siep Foekens, Willem van der Wel, zie 
afbeelding), Rutger Cogenbach (met een verfrissend stukje over Euwe: “De onbekende match”), J.L. 
Dijkers (oud-secretaris en boegbeeld der vereniging schrijft zijn historisch vervolgverhaal in vier 
delen: “Wegens enorm succes”), Arie Heemskerk (rubriek “Flitsen en fratsen”), J.B. Kloeg (voorzitter 
van Onesiumus in de rubriek “De voorzitter spreekt”), K. Ketting, Jan van Dijk (schrijft als redacteur 
een van zijn beroemde verhalen “IJdelheid” en overige bijdragen) en Jaap van Meerkerk (schrijft zijn 
maandelijkse bijdrage “Secretariabel). 

In december wordt bekend dat Gary Kasparov de nieuwe wereldkampioen schaken is, nadat we twee 
matches vol ruzies en manipulaties achter de rug hebben, aldus de voorzitter. 

Op de eerste speeldag na 14 december kon SWR met een gratis kopje koffie en een stroopwafel 
vieren dat het 30 jaar geleden was dat SV Schiebroek werd opgericht.  

Henk de verschrikkelijke Ochtman, is de aanduiding van het aanstormende talent van onze 
jeugdafdeling. 

Het Bierteam: Moet dit jaar in het tweede jaar van zijn bestaan Willem van der Wel en Rick van 
Calmthout aan het 1e team afstaan: Marcel Miltenburg, Peter Weeda, Hidde Valk, Arnold van Toor, 
Cees La Rivière, Leo Kuipers, Rutger Cogenbach, Johan Snoek, invaller voor Victor Hooftman die was 
afwezig was omdat hij liever naar een saaie (gemeenteraads)vergadering ging, aldus Peter in zijn 
wedstrijdverslag. 

 

  



SWR in 1986 

De RSB stelt in 1986 voor om bondswedstrijden op de speelavond uit te spelen, bijvoorbeeld partijen 
uit te vluggeren. SWR heeft dat voorstel niet gesteund. In de 3e en 4e klasse acht het bestuur een 
versneld tempo van bijvoorbeeld 40 zetten in 1 uur en 45 minuten het overwegen waard. Er wordt 
vanaf het komende seizoen, 1986-1987 gespeeld met 8-tallen. Dat feit zal gevolgen hebben voor de 
indeling van de teams. Voorgesteld wordt om de eerste vijf plaatsen van de HHC hebben recht op 
een plaats in het 1e team. Voor de bezetting van de overige 3 plekken zullen zal de externe 
wedstrijdleider in overleg gaan met de temleiders en een voorstel naar het bestuur doen. Op 17 
februari is er “gekkenschaak” en op 3 mei is het Voorjaarsjeugdtoernooi.  

In augustus 
wordt weer een 
Drierondentoern
ooi 
georganiseerd, 
zie afbeelding.  

Frits Hooftman in 
actie tegen Jaap 
van Meerkerk. 

o.a. Van de Kooij, 
Ketting (met de 
armen op de 
tafel),  en J.P. La 
Rivière kijken 
toe. 

Het voornemen is om met acht 8-tallen aan de externe mee te doen. 

 

 

 

Voorgrond:  

Mevr. Roodzant; daarachter 
zitten Ketting en Maurits 
Janmaat (geloof ik), J.P. la 
Rivière (in lichtgrijs pak), 
daarachter zit Henk Ochtman, 
op achtergrond: Frits Hooftman 
en Jaap van Meerkerk 

 



 

 

  

Wim 
Westerveld 
tegen 
vermoedelijk 
Herman 
Beerling, 
daarnaast Van 
der Kooij tegen 
Henk Ochtman, 

Tijdens het 
Droerondentoe
rnooi. Dit 
toernooi moest 
Schiebroek 
meer 
bekendheid 
geven en 

nieuwe leden aantrekken. 

 

 

 

De groepen 1, 2 en 3 van de interne van 1986 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Planning voor de huishoudelijke competitie  



 

In het februarinummer van het clubblad staat dat secretaris Jaap elke maandagavond aanwezig is en 
met regelmaat geen tegenstander heeft en dan maar wat vluggertjes moet spelen. Herman Beerling 
staat nog steeds aan kop in groep 1 van de interne competitie, maar grootste kanshebber op de titel 
is Nol Prop. De jeugd wordt door enkele sterke spelers SWR getraind: Evert van den Hooven, Jan 
Schellingerhout, Rick van Calmthout en Jan van Rijn tenslotte als toreneindspelspecialist. In het 
clubblad staat een vijfpagina groot eerste deel over toereneindspelen. Die serie wordt later in 
boekvorm uitgegeven, zie afbeelding.  

 

 

Jan van Rijn maakt zijn boekje over het  Toreneindspel 

 

 

 

 

In de rubriek Grasduinen neemt Jan van Dijk de lezers mee naar internationale topspelers. Victor 
Hooftman schrijft een zeer humoristisch stukje over het werken met een zojuist aangeschafte 
schrijfmachine, zie afbeelding. 

In maart lijkt het bestuur flink te kwakkelen met de gezondheid; maar liefst drie bestuurders itten in 
de lappenmand: Schellingenrhout, Van der Wel (rug) en De Graaf (rug). 

Opmerkelijk is dat in het maartnummer een verslag getiteld “Zelfbediening” van Marian Miltenburg 
Tordoir  prijkt van de wedstrijd van het bierteam waarin haar echtgenoot aan bord 1 speelt. 
Vervelend toch dat we het dan met een zeer ongewisse uitslag moeten doen wegens 2 partijen 
voorgelegd ter arbitrage (ja, dat kon dus ook; lekker makkelijk, nietwaar? Maar je moest je dan wel 



bij de beslissing van de commissie die erover ging neerleggen) en 4 afgebroken partijen! Het zou naar 
alle waarschijnlijkheid 6-4 voor het Bierteam van SWR worden. 

 

           

 

Drukte in de gang bij inschrijving jeugdtoernooi  April 1986 

   Voorzitter Schellingerhout opent het toernooi             
Inschrijving door Arie Heemskerk en Marcel  

       Concentratie!!    
        

Marcel Miltenburg 
reikt  1e prijs uit aan 
Roel Trimp. Op de foto 
rechts speelt onze 
Henk Ochtman tegen 
de latere winnaar van 
het 
Voorjaarsjeugdtoerno
oi 1986 Achtergrond: 
Jörgen Rosenboom 



Nog enkele grapjes uit de rubriek “U vraagt en wij draaien”, waarvan de samenstellers (de redactie) 
helemaal niets verwacht, alleen dat inzenders hun eigen stomme vragen stellen en de antwoorden 
erbij leveren: 

Mevrouw K. te H. zou graag lid van een schaakvereniging worden, maar zag aanvankelijk nogal wat 
bezwaren. Na uitvoerige correspondentie weet zij nu ook dat een schaakvereniging de enige plaats is 
waar dames worden geruild, gehaald en van het bord gekwakt. 

Mevrouw A. te Apeldoorn vraagt of de uitdrukking “wurgpartij” verband houdt met het “stikmat”. 
Nee, mevrouw A., bij een wurgpartij wordt iemand langzaam gekeeld, terwijl bij het stikmat iemand 
de nek wordt omgedraaid. 

 Arie Heemskerk schrijft korte (flitsen) en komische (fratsen) stukjes uit recent gespeelde partijtjes 
van clubleden. Hier spaart hij zichzelf niet in een partijtje tegen Herman Beerling (zie afbeelding). 

In deze periode ontspint zich een meningenstrijd over de indeling van de bondsteams (naar 
resultaten in de HHC of op basis van vechtmentaliteit en vergelijkbare criteria. Deze strijd wordt 
vinnig gevoerd, per brief, via het clubblad, en in het bestuur. Het bierdrinkende team tiental dreigt 
uit elkaar te vallen en de gevolgen zijn moeilijk te overzien. Blijft het bij verbaal gekissebis of het deze 
discussie ook gevolgen voor de sfeer en de binding, of samenhang (of vult u maar in) binnen de 
vereniging? 

Henk de Kleijnen maakt zich onsterfelijk met “Schokkend schaak” een in onnavolgbare stijl 
geschreven rubriek over niet-schaaktechnische trucs die winst bevorderend zijn, vol tips hoe een 
tegenstander mentaal onderuit te halen. Heel instructief. Irriteren, imponeren, jennen, foppen, 
misleiden, afleiden, verleiden en omkopen passeren met nuttige en vooral ook hilarische en 
herkenbare voorbeelden de revue. Henk raadt de toepasser af een en ander tegen hem in praktijk te 
gebruiken aangezien hij zowel Oost-Indisch doof, als volstrekt ongevoelig voor fysiek geweld en 
gelukkig getrouwd is. Belangstelling? Informeer even. 

Henk Heemskerk begint een nieuwe rubriek “Vallen gestrikt”, u raadt het al, hij bespreekt daarin wat 
openingsvalletjes. Fie van Schagek-Zuurling (1980) wordt weer even van stal gehaald. Zij wordt 
geïnterviewd en ergert zich aan haar schakende echtgenoot die na een partij thuiskomt en haar 
gegroet met: “Hallo mijn lieve vrijpionnetje!” En dan te bedenken dat we 23 jaar zijn getrouwd, 
fulmineert ze. 

Er wordt nagedacht over een mogelijke invoering van een aangepast Zwitserse systeem voor de HHC 
gespeeld wordt met een puntensysteem: winnen levert 5, remise 3, verlies 1 punten op. Een 
bondswedstrijd thuis spelen levert 3 punten op. Dat betekent: altijd kunnen spelen, geen 
inhaalpartijen meer, je kunt partijen overslaan zonder al te veel gevolgen, periode- in plaats van 
groepsprijzen. Afgebroken partijen blijven bestaan, maar is, mocht je die verliezen in je nadeel. 

In het nieuwe seizoen is Jaap van Meerkerk afgetreden als secretaris en gaat vanaf nu de jeugd 
leiden.  

Herman Beerling wordt secretaris. Welkom aan enkele nieuwe leden van SWR: John Helstone, Lucien 
Mihailescu, Akkerman, de Blom en Koedam. Marcel Miltenburg (jeugd) en Willem van der Wel 
(financiën) hebben hun betuursfuncties neergelegd. H. de Boer neemt de functie van 
penningmeester op zich. Jan van Rijn is de clubkampioen. Nieuw is de opzet van de Bekercompetitie, 
zo legt Peter Weeda uit (zie afbeelding), waaraan 64 leden gaan deelnemen, naast het nieuwe 
Zwitserse systeem. Bekeren betekent dus dat na elke ronde de helft afvalt. Omdat er “te veel” leden 
zijn (74!) wordt eerst nog één voorronde gespeeld voor 18 spelers. Er wordt vervolgens maandelijks 
op zes van tevoren bepaalde data gespeeld. De finaleronde is op 30 maart. Jaap van Meerkerk 
schrijft zijn eerste “B)Priljantjes voor de jeugd (zie afbeelding). L.J.A. de Haer (Lou), nog geen jaar lid, 



wordt algemeen adjunct en wordt door Frits Hooftman in zijn nieuwe rubriek Inter ….(naam)… view 
geïnterviewd. Lou ging pa echt schaken nadat hij in de VUT was gegaan en heeft inmiddels ook een 
rubriek in het clubblad: “En passant een glimlach”, anekdotes en partijfragmenten uit de oude doos. 

Frits Hooftman praat een ieder bij in zijn rubriek Stalpraat, een titel die overigens door de redacteur 
Jan van Dijk is opgelegd. Frits spreekt in dit verband over een “inspraakloze vernieuwingsdrang”. 

Een naam die nog veel te weinig is genoemd is die van J.P., en dan weten de leden van oude 
Schiebroek en die vn het huidige SWR ook waarschijnlijk dat hier La Rivière senior wordt bedoeld. 
Altijd aanwezig, met inzet en enthousiasme, betrokken en vooral ook wijs. Jarenlang 
bondsteamleider, en vele malen betrokken bij de opzet en uitvoering van bijzondere schaakavonden. 
Een van de mannen van de jaren 50, de begintijd dus van SV Schiebroek, zie afbeelding. 

Het 8-tal vlaggenschip van SWR bestaat uit: (nieuw lid) Murdoch MacLean (Big Mac, klein foutje 
opdringen en keihard terugslaan), Jan van Rijn, Herman Beerling, Marcel Miltenburg, Arie Heemskerk 
(snoert in het Frans zijn opponent en wint in stijl, Willem van der Wel (een knokker naar remise), Jan 
Schellingerhout (kenner van het Belgrado-gambiet (?). Net gepromoveerd naar de 1e klasse RSB. 

Murdoch levert zijn eerste verhaal via “tante Pos” in voor het Geschut:”Nimzo-erotisch!” (zie 
afbeelding). 

Jan de Graaf, zeer actief lid (jeugd en materiaal) zijn verworven bijnaam Jan de Grom doet hem 
bepaald onvoldoende eer aan maar moet meer als grap worden gezien, maar toch…, schrijft een 
humoristisch stukje waarin hij op ludieke toon aangeeft er de brui aan te willen geven als de 
mentaliteit van veel leden niet verandert. Ik heb het over de opruimmentaliteit. Jan gaat ook nog 
eens een opleiding volgen voor nationaal arbiter en zal op dit terrein zijn sporen gaan verdienen (zie 
afbeelding). 

In de huishoudelijke komt Henk Ochtman flink op stoom en wordt in november “Man van de 
maand”. 

Met een gezamenlijke inschrijving van 12 man nam SWR (weer eens) deel aan het Groenoordse 
Oliebollentoernooi eind december 1986) 

 

  



SWR in 1987 

Frits Hooftman laat de leden (in zijn rubriek) “Kennis maken met” Lucian Mihailescu, in 1950 geboren 
in Boekarest, bezocht 12 jaar het muzieklyceum aldaar, en conservatorium. Bij een tournee van het 
Philharmonisch door Europa kwam Lucian ook in Nederland en bleef daar wonen en speelt vanaf 
1978 in het Rotterdams Philharmonisch Orkest en na een jaar komen zijn vrouw en dochtertje over. 
Via collega violist John Helstone begint hij het schaken serieus op te pakken. Het staat allemaal in dit 
interview en voor de huidige (en vele nieuwe) leden van SV Erasmus (december 2015) is het leuk om 
(nog eens) na te lezen. Inmiddels is Lucian zo fanatiek dat hij nooit opgeeft en deelneemt aan het 
Tata. 

De SWR-jeugd schaakt zich tegen Nijmegen bij de laatste 8 van Nederland. We maken kennis met 
een nieuw lid, de 32-jarige Henk Korvinus, die in 1980 zijn rechtenstudie had afgerond, leerde 
schaken van zijn broers (uit naijver, aldus Henk), en is kampioen van schaakclub Soest geweest. Henk 
maakte via de magistratuur in Rotterdam kennis met Herman Beerling die hem naar SWR loodste. 

  



SWR 1988 

SWR maakt kennis (via de rubriek van Frits Hooftman uiteraard) met Paul van Soest (bouwjaar 1949), 
de bekende acteur in de kinderserie (voor volwassenen) Bassie en Adriaan - “Foutje moet kunnen, 
baas!” riep hij altijd nadat er weer eens een “boem” was afgegaan. Hij studeerde psychologie en 
sloot zich aan bij het studententoneel en had vele rollen in theaters in binnen- en buitenland. Leerde 
schaken toen hij 5 was en kwam via (alweer) Herman Beerling bij SWR terecht. 

Inmiddels is Piet Polling secretaris en heeft Peter Weeda de jeugd voor zijn rekening genomen, want 
Jaap van Meerkerk heeft het te druk met een studie Pedagogiek/onderwijskunde. Hij speelt wel mee 
voor de bond. 

  



SWR in 1989 

In het afgelopen jaar ontvallen SWR kort achter elkaar vier zeer gewaardeerde leden. Dit laat diepe 
sporen van ontsteltenis na bij velen, aldus de voorzitter in het eerste nummer van het clubblad van 
het nieuwe jaar 1989. Op 7 juni overlijdt, volkomen onverwacht, Frits Hooftman. In het Geschut, het 
clubblad waarvoor hij vele originele bijdragen schreef wordt hij bedankt voor zijn inzet, zijn 
vriendschap voor de club en voor vele leden, al die jaren. En op 30 oktober overlijdt op 80 jarige 
leeftijd P. van Lien, erelid, onvergetelijk als organisator en improvisator, vooral als intern 
wedstrijdleider en lid vanaf september 1956, zo memoreert J.L. Dijkers in het Geschut. Kort na de 
ledenvergadering van september komt, net afgetreden als voorzitter, de heer Schellingerhout te 
overlijden. Jan  van Rijn dank hem voor al zijn werk, als voorzitter en als actief en betrokken lid, voor 
de vereniging. 

Rick van Calmthout schrijft “Zaalschaakvoetbal”. Samen met A.M. van Dijk, Maurits Janmaat, Marcel 
van Miltenburg, broer Hans, , Rutger Cogenbach, Hidde Valk, en Arnold van Toor  (AAvT) die met 
weergaloos gerommel het ene na het andere geniale doelpunt scoorde tegen “de profs” van Van 
Dijk. 

 

In oktober verslaat ons 1e team in een uitwedstrijd Lombardijen op indrukwekkende wijze: 6 ½ - 1 ½, 
memoreert verslaggever Jan van Dijk. 

SWR moet echt gaan proberen terug te keren in de KNSB-competitie om uitstroom van de prima 
opgeleide SWR- jeugdtalenten naar sterkere verenigingen, een probleem ook uit het verleden, te 
voorkomen (uit de nieuwjaarswoorden van Jan van Rijn). 

In het nieuwe seizoen wordt Jan van Rijn voorzitter van SWR, secretaris is P. Polling, H, de Boer is 
penningmeester, Jan van Dijk intern wedstrijdleider, Jan de Graaf commissaris van het materiaal, 
Peter  

Jan  de Graaf slaagt voor het examen scheidsrechter, Jörgen (Roseboom) is de ladykiller, Rick van 
Calmthout en Rinus de Boer zijn de kandidaten voor de 4e periodetitel en Jan van Dijk gaat (maar) 
door met een bloemrijk verhaal, zijn vervolgfeuilleton “Mijn reis naar Mallorca”. 

Aan de interne competitie nemen 69 leden deel. Voor deelnemers en de stand na ronde 23, zie 
afbeelding. Er wordt in 6 periodes gespeeld en elke heeft een kampioen. Jan van Rijn is wint de 4e 
periodetitel, na winst van zijn afgebroken partij tegen John Foekens. Hij bleef Rick van Calmthout en 
Rinus de Boer nipt voor. De 6e periodewinnaar wordt Lucian Mihailescu. 

 

 

 

 

http://www.sv-erasmus.nl/index.php/archief/47-schiebroek-westen-regina/303-fotos-herinneringen-schiebroek?vsig303_0=0


Een fragment uit het verslag van de interne 
competitie van 1989 

 

 

 

 

 

 

 

Arie Heemskerk, reeds 7 jaar actief in de jeugdcommissie, pleit in het clubblad voor het plaatsen van 
sterke jeugdspelers in het 1e team van SWR. Zij krijgen tijdens de persoonlijke 
jeugdkampioenschappen immers tegenstanders op het niveau van de promotieklasse, aldus Arie, zie 
afbeelding.  

Hans Gijswijt wint in een positionele Siciliaan (Pf3, d3, g3 en Lg2) mooi van E. Philipse op 12 januari 
1989 in de spannende bekerwedstrijd tegen het sterke Waddinxveen. Hans wint, Henk Ochtman 
speelt remise, Arie Heemskerk wint met een Hollandse opening,  invaller Jan van Dijk verliest en SWR 
wint met 2 ½ tegen 1 ½ en gaat de bekerfinale in! 

Maurits Janmaat verliest op zijn 19e verjaardag van een vrouw van Het Houten Paard 2. Hij is zo van 
streek – “Vandaag heeft de wereld opgehouden te bestaan”- dat hij een zwartgallig komisch stukje 
vol zelfbeklag in het Geschut plaatst om alle schaamte van zich af te schrijven. (Ik ga het stukje proza 
zeker eens aan de vijf Chess Queens voorleggen; jvm).  

Murdoch Mac Lean levert weer prachtige schaakjuweeltjes in “Kijkt u even mee?” 

Prijzen voor de inzenders van de cryptogrammen van Frits Hooftman: J.L. Dijkers, J.H. de Kleijnen, 
W.Groenendijk,J. Bioch, F. Strooband. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In de Flitsen en fratsen van Arie Heemskerk wordt een mooi 
partijfragment van de coming-man Hidde Valk besproken in 
zijn partij tegen Simon Riet, zie afbeelding. Hidde is bezig met 
een sterk seizoen en weerstond zelfs in januari de 
lijfvarianten van Nol Props Orang Oetang. 

In het maartnummer van 1989 legt voorzitter Jan van Rijn zijn 
zorgen voor aan de leden rond de verwikkelingen met de 
vereniging in onze vereniging, namelijk Stikmat. Van deze club 
van 10 spelen er 6 ook huishoudelijk mee bij SWR. Gelukkig 
hebben beide voorzitters ingestemd in een fusie en kunnen 
de verenigingen weer een geheel gaan vormen, op 
voorwaarde dat het 3e team de komende 2 jaar zal bestaan 
uit de 10 leden van Stikmat. Jan van Rijn verdient door zijn 
wijze opstelling hierin zeker alle lof. Na de fusievergadering 
op 20 maart zal er om de eieren worden geschaakt. 

 

 

 

Ron de Jong wordt 5e periodekampioen, haalt 20 punten uit 4 partijen, hetgeen een zeldzaamheid 
mag heten (4x de volle winst) en wordt vervolgens door de sterk spelende Carel Keller afgestopt, zie 
afbeelding. Let naast de grappige tekening bij dit stukje ook op de opmerkingen over Evert van den 
Hooven, Henk Ochtman,  Jan van Rijn, Arie Heemskerk en Rick van Calmthout. 

Jan van Dijk (1e van rechts), Deegen (3e van r) en Prop (5e van r) spelen simultaan in de Bergsche 
Dorpsstraat 

 

 

Het jeugdteam van SWR is ingeschreven voor de bekercompetitie en heeft inmiddels Lombardijen 1, 
WSV 1 en Sliedrecht 1 uitgeschakeld, zodat Henk Ochtman, Jörgen Roseboom, Hans Gijswijt en 
Michiel van de Keur nu in de halve finale zitten! Hulde, aldus Arie Heemskerk. Voor 2 mooie partijen, 
zie de afbeeldingen. In de daaropvolgende wedstrijd tegen het ervaren en sterke Charlois Europoort, 
met o.a. Jaap Staal en Peter Kemner, moest onze jeugd toch, hoewel na prachtige en spannende, 
lang gelijk opgaande partijen, uiteindelijk met 0-4 capituleren.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vriendin van John Helstone, Sulamit Haecki, is het eerste slachtoffer  in de rubriek “Kennis maken 
met … “van Kok en Cock (Hidde Valk en Rick van Calmthout). Zij nemen de rubriek over van Frits 
Hooftman en blazen hem daarmee weer nieuw leven in. 



 

A.M. van Dijk, Erkens, Van Rooij, Rutger Cogenbach, Victor Hooftman, en Arnold van Toor, 
die “al die leuke tekeningen (voor Het Geschut) maakte, gekrast met een speciale pen, 
rechtstreeks op het stencil.” 

 

Victor Hooftman mailt op 15 dec 2015, na ontvangst van het 1e concept van dit 
herinneringsboekje: Trouwens al die leuke tekeningen van Arnold, daar zou je ook een 
aardig grappig overzicht van kunnen maken. Misschien nog eens vermelden dat hij ze 
allemaal maakte. Rechtstreeks gekrast met een speciale pen rechtstreeks op het stencil. 

 

 

  



SWR in 1990 

De interne bestaat uit groep 1 met 44 deelnemers, groep 2 heeft er 36 en er wordt nog steeds met 
het bekende puntensysteem gespeeld: 5 (winst), 4 (bond),3 (remise), 2 afwezig, en 1 (verklies) 
punten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ranglijst van groep 1 wordt aangevoerd door de sterke Jaap Staal die 9 punten los staat van de 
rKorvinus en Hans Gijswijt,. Daarachter volgen op korte afstand Arie Heemskerk, Henk Ochtman, Jan 
van Rijn, Siep Foekens, Peter Weeda, Nol Prop, John Helstone, Marcel Miltenburg, Rick van 
Calmthout, Evert van den Hooven en Bram de Knegt. Bram wist 14 punten in een maand te scoren, 2 
plaatsen te stijgen op de ranglijst, zonder te spelen! Hoe dat kan? Welnu, hij was 3x teamleider (= 
12punten) en 1x afwezig (=2 punten). Jan van Dijk legt uit dat dit juist het voordeel is van ons 
“niveau-vriendelijke systeem”.  

 

Een opmerkelijk stukje, waarvan de schrijver niet 
vermeld staat - dus Jan van Dijk natuurlijk – 
getiteld “Meisje en computer”. In 2189 heeft een 
12 lentes jong meisje dat computer Mir inmaakt, 
die lang geleden het schakende en inmiddels t.o.v. 
de vrouw kansloze mannenvolk uitschakelde. 
Lezen en ervaar de vertelkunst van Jan! 



Het 1e team speelt een beslissende match tegen Barendrecht, op wie we 2 punten achter staan, op 
26 februari. Murdoch Mac Lean, die vanuit Arnhem naar onze vereniging moet reizen, speelt een 
ongelukkige partij. Invaller voor de uit vorm zijnde  Jörgen Roseboom, Henk Korvinus wint, Arie 
Heemskerk heeft verdienstelijk remise met zwart aan bord 1, evenals Jaap Staal. Evert van den 
Hooven (of zijn tegenstander) creëert een ongeziene pionnendiagonaal die normaal schaken vrijwel 
onmogelijk maakt: afgebroken, evenals Siep Foekens, Henk Ochtman en de voor John Foekens 
ingevallen Jan van Rijn. Deze match zouden we nipt gaan verliezen. 

Evert heeft een prima seizoen met 3 ½ uit 4. Zijn partij tegen Charlois Europoort heeft Bram de Knegt 
in zijn verslag meegenomen om dat te illustreren, zie afbeelding. 

Witvliet speelt aan bord 1 van het 4e team, dat van Shah Mata met 3 invallers wint en met een 1-0 uit 
het maart nummer van 1990 achterstand aan de match moet beginnen wegens verhindering van 
maar liefst 4 spelers! Wim verraste zijn opponent met een vreemde opening, en weet met een 
kwaliteitsoffer en een fraaie combinatie de stand in evenwicht te brengen., waarna het team wint 
met 4 ½ - 3 ½  

Tenslotte een prachtig kort verhaal  van Herman Grooten uit het maartnummer van 1990 dat  
gelezen moet worden! Zie afbeelding. 

In het aprilnummer een stukje uit het verslag van de interne na ronde 25, zie afbeelding. De 
rubrieken “Van de voorzitter” en Secretariabel” ontbreken in de Geschutten  uit de beginjaren 90, 
wat pogingen tot het beschrijven van beleidsmatige en bestuurlijke zaken bij voorbaat tot mislukken 
doemt. 

In zijn stukje “Flitsen”, waarin hij de ontwikkelingen rond de ratings met regelmaat de revue laat 
passeren, bespreekt Hans van Calmthout de resultaten van onze oud-toppers, de ex SWR-
kampioenen, Rob Witt, Wim Westerveld (Volmac) en Leo Kerkhoff (Volmac) en enkele opvallende 
zaken uit onze eigen competitie: Herman Beerling klopte Jan van Rijn – 9 wedstrijden op rij al 
ongeslagen - op 19 maart en bezorgde hem zijn eerste nederlaag. Peter Weeda was smaakmaker met 
4x winst op rij. En solliciteert met Henk Korvinus en Hans Gijswijt naar een plek in het 1e team. 
Herman Beerling heeft zijn gevreesde eindsprint weer ingezet… 

Dat over het fenomeen ratingsterkte nogal verschillend wordt gedacht bewijst Herman Beerling in  
van speelsterkte””. Herman schroomt niet woorden als ratinggekte in de mond te nemen en acht 
elke poging om uit te vinden of Lasker dan wel Karpov sterker was belachelijk. 

 

  



SWR in de periode 1991-2005 

 

Wim Westerveld seelt bij Volmac, foto 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan de Graaf, nationaal arbiter, jeugdcommissie, 
commissaris van materiaal 

 

 

 

 

 

 

Fraaie winstpartij van Evert 
van den Hooven tegen 
Charlois, maart 1990 

  



  



Over de periode 1991 – 2005 van SWR ontbreken een aantal clubbladen en is nog in de maak. 

Ik maak verder gebruik van de herinneringen van ooggetuigen, leden en oud-leden van SWR die 
opgenomen zijn in de bijlagen. 

Wordt vervolgd 

Jaap van Meerkerk 

 

  



September 2005: oprichtingsvergadering van schaakvereniging 
Erasmus 

Erasmus 2005 

 

  



Erasmus 2006 

Eindstand finalegroep A 2006/2007 
  Spelers AW JS AP PS JS LJ CF LV Totaal Plaats 

1 Arnaud Wirschell   ½ ½ 1 ½ 0 1 0 3½ 4 

2 Jan Seeleman ½   ½ 0 ½ 1 1 1 4½ 2 

3 Andrzej Pietrow ½ ½   1 ½ 1 1 ½ 5½ 1 

4 Pieter Sturm 0 1 0   1 ½ 1 1 4½ 3 

5 Jaap Staal ½ ½ ½ 0   0 1 1 3½ 5 

6 Leo de Jager 1 0 0 ½ 1   0 0 2½ 7 

7 Cander Flanders 1 0 0 0 0 0   ½ 1½ 8 

8 Leo Verhoeven 1 0 ½ 0 0 1 ½   3 6 

  

Score Nr/Naam              Punten      rWP   rSB    Kleuren 

  1   78.6   3/de Kleijnen       5½ uit  7   29.6* 20.63  W...wzwzww 

  2   71.4   6/Beerling          5  uit  7   27.1* 18.81  Z..zwzwwzz 

  3   71.4   2/Weeda             5  uit  7   24.1* 15.36  W..wzwzwzw 

  4   66.7  16/Rook              6  uit  9   30.6* 17.57  Wzwwzwzwzw 

  5   64.3  13/Ouwehand          4½ uit  7   30.7* 21.42   ...wzzwwz 

  6   64.3   8/Kleinjan          4½ uit  7   28.6* 16.31  Z..zwzwzwz 

  7   64.3  20/Hoek v Dijke      4½ uit  7   26.3* 14.04  W..wzwzwzw 

  8   57.1  11/de Korte          4  uit  7   28.4* 14.19   ...zzwwzw 

  9   57.1  14/Heemskerk         4  uit  7   24.0* 12.60  Z..zzwwzzw 

 10   57.1  12/de Kroes          4  uit  7   23.1* 10.31  W..wwzzwzw 

  

 11   55.6   1/de Jong           5  uit  9   37.0* 16.67   .zwwwzwzz 

 12   50.0  18/Steenbergen       4½ uit  9   32.1* 12.35   .wzwzwzwz 

 13   50.0   4/Bongers           3½ uit  7   24.7*  9.75  Z..zwzwwzz 

 14   44.4   5/Helstone          4  uit  9   25.2*  7.31  Z.wzzwzzwz 

 15   38.9   9/Cogenbach         3½ uit  9   26.6* 10.33  Wwzzwzwzww 

 16   37.5   7/Pijpers           3  uit  8   28.1*  6.78   .wzwwzzwz 

 17   35.7  15/Mihailescu        2½ uit  7   24.6*  6.67  Z..wzzwzwz 

 18   35.7  22/de Knegt          2½ uit  7   21.2*  8.47  Z....wzwzz 

 19   30.0  10/v Rijn            1½ uit  5   20.4+  5.81  W....zwzww 

 20   14.3  21/Eimers            1  uit  7   25.9*  2.72  Z..zwzwzzw 

  

 21   11.1  19/Zuidmeer          1  uit  9   25.6*  4.72  W.. 

  



Erasmus 2007 

In 2007 (?) wordt Ron Ansem 
de nieuwe voorzitter van SV 
Erasmus 

Naast hem bestuurslid Arie de 
Jong, die zich ontfermt over 
het clubblad, Lof der Zotheid  

(de foto’s zijn van later 
datum: 2011) 

 

 

 

  



Erasmus 2008 

Erasmus Jeugdtoernooi 8 maart 2008  

 

 

 

 

 

 

 

  



Erasmus 2009 

 

 

Jeugdtoernooi maart 2009 

Locatie Mavogebouw 

Melanchthon Schiebroek 

Icarusstraat 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Erasmus voorjaars-jeugdschaaktoernooi 2009 

Op 7 maart 2009 vond ons inmiddels tweede jeugdschaaktoernooi plaats. We hadden er echt zin 
in, want er hadden zich ongeveer 30 jeugdspelers voor aangemeld. Zelfs uit Brussel hadden zich 
enkele jeugdspelers gemeld, waardoor we nu een met trots van een internationaal jeugdtoernooi 
kunnen spreken. Evenals vorig jaar was schoolschaakvereniging Klim-Op, met jeugdleider Jan 
Sijbesma met 8 jeugdspelers goed vertegenwoordigd. 

  

Vanaf 10.00 uur was onze speelzaal open en tot 10.30 uur werden de groepen definitief 

vastgesteld. We deden erg ons best om de vijf groepen van elk zes spelers zo eerlijk mogelijk naar 
sterkte in te delen. Maar ook hielden we rekening met de wensen van de deelnemers zelf. En dat 
bleek best een lastige klus! Uiteindelijk ging het tweede Erasmus jeugdschaaktoernooi om 11.00 
uur echt van start. Een volgende keer zullen we nog beter communiceren over starttijd en de tijd 
dat de zaal open is voor de inschrijving. In de groepen 1 en 2 speelden de sterkste deelnemers. Zij 
speelden rapidschaak en hadden 20 minuten per persoon per partij. De groepen 3,4 en 5 speelden 

ook rapid, maar in een tempo van 10 minuten per persoon per partij; dubbele rondes dus. 

  

Het bleef spannend tot de laatste ronde, behalve in groep 2, waar Wang toch echt wel te sterk 
was. Maar hij durfde het nog niet aan in groep 1 te spelen. Volgende keer groep 1 dus, Wang! Voor 
de plaatsen 1,2 en 3 werd om geldprijzen gespeeld. Alle deelnemers gingen met een dikke reep 
chocolade huiswaarts. De toernooiwinnaar kreeg natuurlijk een fraaie beker. 

 

  



Erasmus 2010 

 

De nieuwe voorzitter van SV 
Erasmus wordt Frank van Zutphen, 
die zich verdienstelijk maakt met 
beleidsvisie en website 

 

 

 

  



Verslag Erasmus jeugdschaaktoernooi 6 maart 2010 

Overal kwamen ze vandaan, onze jonge schaaktalentjes, piepjong en in tranen na een te snel 
verlies, maar ook geroutineerde oudere jongeren die zich in onze A en B groepen hadden 
ingeschreven. Mijn dag begon al vroeg, na een enerverend verlies aan bord 1 van ons 2e team 
tegen Rokado in het veraf gelegen Nieuw-Beijerland, waardoor ik mezelf echt even moest 

oppeppen voor ons toernooi, en na een slopend lentenachtfeest de nacht daarvoor, voor onze 
Melanchthon-jeugd voor de leerjaren 2 tot en met 6. Dus na twee halve nachten was ik in de 
vroege ochtenduren naar de Icarusstraat getogen, mij troostend met de gedachte dat onze vaste 
toernooideelnemers uit Brussel ook al onderweg moesten zijn en wellicht ook die uit Sas van Gent. 
Ja, ons jeugdschaaktoernooi is inmiddels internationaal. Toen ik de inschrijving van ene 
Schönwetter en Kroetkov ontwaarde moest ik moeite doen een gevoel van achteraf toch wel 

misplaatste trots te onderdrukken. Beide inschrijvers komen uit onze eigen regio. 

53 schakers hadden zich in de voorbijgaande weken gemeld. Onze digitale inschrijfpagina werkte 
perfect. Het per direct verzonden retourmailtje werd zeer op prijs gesteld. Om 10.00 uur was het 
wachten nog slechts op 2 niet opgekomen inschrijvers en konden we al snel daarna in 8 groepen 
gaan schaken. 

De hoofdgroep bestond uit 2 A, 3 B en 1 C speler. Wouter Schönwetter (1644, B-speler, 
Messemaker, Gouda) werd met een fraaie 5 uit 6 score overtuigend toernooiwinnaar van het 
Erasmus jeugdschaaktoernooi 2010 en ontving een geldprijs van 50 euro en uiteraard de 
groepsbeker. De 2e en 3e plaats uit groep 1 was voor Lennart Kraaijenbrink van S.V. Krimpen 
met 3 punten en Daniël Zevenhuizen, C-speler, S.V. Spijkenisse met 2½ punt, na een 
beslissingspartij tegen Diederick Casteleijn met eveneens 2½ punt. De beide A-spelers, Peter de 

Weerdt en Nick Groeneweg moesten genoegen nemen met een bescheiden eindklassering. 

In groep 8 speelden de jongste talentjes onder de deelnemers in de GH categorieën. Met hun hele 
lichaam. Op de 1e plaats schaakte zich Maarten Hoeneveld van SV Caïssa uit Amsterdam met 8 
uit 10. Een zeer goede prestatie. Ja zelfs Amsterdammers kunnen er wat van! De tweede plek werd 
opgeëist door Michel Priester van SV Eeuwig Schaak uit Ridderkerk met 5½ punt en de derde 

plaats werd gedeeld Ivan Kroetkov van SV Leiderdorp en Lian Vrolijk,die via zijn vader van SV 
Erasmus komt. Lian en Ivan scoorden 5 punten. Lian veroverde na de beslissingswedstrijd de 3e 
prijs. Lian is de zoon van onze 100% speler van het 2e team van Erasmus, Olivier Vrolijk. Leuk dat 

hij zijn zoon al zoveel op schaakgebied heeft kunnen bijbrengen. Ook dank aan Olivier dat hij op 6 
maart deze groep heeft willen begeleiden.   

Ruime speelzaal van Laurens Arcadia 



Het eerste Open Rapidtoernooi van Erasmus vindt plaats op zaterdag 16 oktober 2010 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Erasmus 2011 

  



 

Erasmus Jeugdtoernooi 19 februari 2011 

Van de site van de RSB 

Het tweede Erasmus jeugdschaaktoernooi bood vele jonge schakers weer een vermakelijke dag 
met een internationale bezetting. Ondanks de concurrentie van jeugdtoernooien in aanliggende 

regio's en de snelschaakmarathon in Dordrecht vonden 39 spelers de weg naar Hillegersberg. De 
organisatie was weer vlekkeloos in handen van Jaap van Meerkerk en zijn kornuiten van SV 
Erasmus. Erasmus beschikt zelf helaas niet meer over een jeugdafdeling, maar toch zet het kader 
van deze vereniging zich in om het jeugdschaak op de kaart te houden. Hulde. 

 
Groep 1 

  

1 2 3 4 5 6 tot. nr. 

     Diederick Casteleijn B SV Krimpen x 1 0 1 ½ 1 3½ 2 

     Wouter Schönwetter A Messemaker 1847 0 x 1 0 1 1 3 
      Steyn de Lange B Spijkenisse 1 0 x 1 1 1 4 1 

     Robert Casteleijn C SV Krimpen 0 1 0 x 1 1 3 3 

     Tom de Ruiter C SGR ½ 0 0 0 x 1 1½ 

      Michael van der Voorden C Spijkenisse 0 0 0 0 0 x 0 
   

   

 

  



Erasmus Watertorentoernooi 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Bram de Knegt, lid van SV Schiebroek (1956), SWR 
(1977) en SV Erasmus (vanaf 2005 tot heden, 
2015) speelt in de zaal van Laurens Arcadia een 
interne partij tegen Andrzej Pietrow 

  

                                     Joram Simons geeft de jeugd    
    schaakles in Laurens Arcadia 

Carel Keller, lid van SV 
Schiebroek(1964), SWR (1977) en 
Erasmus, speelt een interne partij 
tegen Rinus van der Linden 



Erasmus 2012 

 

  



  



Bronnen: 

Door Henk de Kleijnen beschikbaar gestelde nummers van het Geschut, periode 1955 - 1990 

Periode 1965-1970, Uit het jubileumnummer van Het Geschut: “15 jaar op 64 velden” 

Het jubileumnummer van Het Geschut: 1955-1975 

Geschut 1963 en 1964, Ton Slagboom, SV Dordrecht (afgestaan aan J. van Meerkerk en C.M. Keller) 
 

Willem van de Wel, Persoonlijke herinneringen (mondeling), een bijdrage opgenomen in het archief 
van de website van Erasmus, en enkele foto’s 

Bram de Knegt 

Evert van den Hooven 

Hans van Calmthout, lijst van tegenstanders in de periode 1988-2000 

Carel Keller 

Illustraties, tekeningen uit het Geschut 

In juni 1981 in Geschut: artikel uit Reginapost” 1938 (nog opnemen)  

 

 

Jaap van Meerkerk 

 

  



Bijlage 1 

Herinneringen aan Schiebroek I  

Door Willem van der Wel 

Periode De Goede Herderkerk 

Wanneer ik denk aan Schaakvereniging Schiebroek dan denk ik aan De Goede Herderkerk en 

aan de koster de heer Hazejager. Daar begon het. De vereniging werd naar ik meen opgericht 

door de heren J.L. Dijkers en Olsthoorn. Het was een club van heren, dat zeker. Jeugdspelers 

zoals ik waren welkom maar moesten zich gedragen. Schaakles kreeg je als jeugdspeler niet, 

je leerde het spel in de praktijk ... in de interne competitie en natuurlijk het Keizersysteem. Zo 

kon het voorkomen dat je op één avond twee maal tegen dezelfde speler uitkwam en ook dat 

je twee maal verloor op die avond. Een zekere heer van den Berg was er een kei in om de 

juiste slachtoffers uit te kiezen en zodoende veel Keizerpunten behaalde. Bij de heer 

Hazejager kon je de consumpties bestellen. Er was een strikte regel... één consumptie om ca. 

half negen en één consumptie om ca. tien uur. Je moest van te voren je bestelling doorgeven. 

Veel sterke spelers waren lid ten tijde van de Goede Herderperiode. Ada van der Giessen, 

John Riksen en zo waren er meer sterke spelers van wie ik de namen vergeten ben. In ieder 

geval waren ook lid Jaap van Meerkerk, Bram de Knegt, Carel Keller en Henk de Kleijnen. 

 Eerste periode De Castagnet. Omstreeks 1973 

Na jaren te hebben gespeeld in de Goede Herderkerk verhuisde de vereniging naar De 

Castagnet ook in Schiebroek. Er werd niet gespeeld in de grote zaal, maar in de kleine zaal 

boven. Waarschijnlijk was Piet van Lien ook al intern wedstrijdleider in De Goede 

Herderkerk, maar zeker weet ik dat hij de interne competitie leidde in De Castagnet. De 

vereniging groeide en er kwamen, wat later bleek, zeer talentvolle spelers bij. Rob Witt en 

Wim Westerveld kwamen de gelederen versterken naast de al aanwezige sterke spelers als 

John en Siep Foekens. John studeerde in die tijd chemie en ik noemde hem altijd Dr. John met 

een knipoog naar een bekende Amerikaanse muzikant. Rob Witt werd jeugdkampioen van 

Nederland en vertrok al snel naar de sterke schaakvereniging Rotterdam en ook Wim 

Westerveld ging daar spelen. Later zou Rob Witt nog een korte periode terugkomen maar 

daarover later.  

Namen uit die tijd zijn J.P. la Riviére, Cees la Riviére, de heren Bok, Schellingerhout, 

Meenderman, Rietveld, Verhagen, van Bokhoven, Leopold ...... 

Het waren geweldige competitie avonden, er was uiteraard de interne competitie maar er was 

- en dit tot groot ongenoegen van de seniorspelers - ook een tafelvoetbalcompetitie. Diverse 

jeugdspelers deden aan deze competitie mee... In de bovenzaal deed je vlug een zetje en dan 

rende je naar beneden waar werd getafelvoetbald. Rob Witt was ook hier onverslaanbaar en 

boven werd gemopperd, ja het is natuurlijk niet leuk als seniorspeler afgedroogd te worden 

door een jeugdige speler die nauwelijks naar het bord kijkt omdat hij daar geen tijd voor 

heeft... De competitie beneden, daar draaide alles om.In de gloriejaren van de club besloot ik 

om met schaken te stoppen. Als excuus gebruikte ik drukke zakelijke werkzaamheden, maar 

ik had er gewoon geen zin meer in, punt .Ik moet zeggen dat ik daarmee wel al mijn vriendjes 



in de steek liet en dat vind ik nu na jaren nog steeds jammer. Na vijf jaar geen stuk meer te 

hebben aangeraakt kwam ik Rob Witt tegen. Hij was ontzettend enthousiast en zei dat het 

goed ging met de vereniging, ze speelden inmiddels 2e klasse KNSB en haalde mij over om 

weer te gaan schaken. Het is voor mij bij enkele invalbeurten gebleven in de KNSB, maar ik 

schaakte weer met veel plezier.  

Op zekere avond vroeg Jan Schellingerhout mij of ik de begroting kloppend kreeg... nou 

kwam ik toch wel iets tekort... hoeveel dan, sprak Jan... nou ik denk ca. fl. 200,--... geen 

probleem... hij trok zijn portemonnee en gaf mij contant twee honderd gulden. Dat bedrag 

werd ieder jaar verhoogd en op het laatst bedroeg de donatie zelfs zevenhonderd gulden. Ik 

mocht van Jan deze donaties niet aan de grote klok hangen, maar nu wil ik het wel vermeld 

hebben. Jan was niet alleen een geweldige schaker, hij had ook een groot hart voor de 

vereniging. In die jaren speelde een aantal mensen snelschaaktoernooitjes thuis. Dat waren, 

Leo Kuipers, Bram de Knegt, John Foekens, Siep Foekens, Cees la Riviére, Henk Roos en 

ikzelf. Dat waren geweldige middagen, er werden drankjes genuttigd, hapjes gegeten en 

daarna de traditionele mosselmaaltijd. Henk was steeds de betere snelschaker. Op zeker dag 

was hij de gastheer, hij had van alles geregeld, we kwamen niets te kort en hij werd laatste op 

die dag omdat hij het te druk had met de verzorging van zijn gasten. Dat geeft aan wat een 

vriendelijk karakter hij had. Heel anders was hij in de interne- en externe competitie... dan 

moest er gewonnen worden. Jammer genoeg moesten wij De Brandaris verlaten, het gebouw 

zou worden afgebroken en er zouden villa’s voor in de plaats komen. 

Na meerdere locaties te hebben bekeken keerden wij terug naar De Castagnet. Ik besloot om 

af te treden als penningmeester en weer gewoon leuk te gaan schaken. Na enkele jaren werd 

ik gebeld door Jan van Rijn: “Jij bent toch ooit penningmeester geweest”, dat kon ik niet 

ontkennen. “Dat moet je dan maar weer oppakken”. Ik zei dat ik echt geen tijd had om deze 

taak weer op mij te nemen. “Goed zei Jan”, ik kom morgenavond bij je langs met mijn 

agenda, die leg ik naast jouw agenda en dan zal ik beoordelen of je werkelijk geen tijd hebt”. 

Laat maar Jan, je hebt een penningmeester. Zodoende heb ik nog jarenlang de financiën 

beheerd van de club. Zo ver ik weet zijn in die periode de volgende voorzitters geweest: Jan 

van Rijn, Herman Beerling, Jan Schellingerhout en Isaak Stolk. Dit was een klein stukje 

geschiedenis van schaakvereniging Schiebroek en later Schiebroek/ Westen Regina. Veel 

namen zijn mij ontschoten, maar misschien dat de bijgaande foto’s bij iemand herinneringen 

oproepen. 

  

Willem van der Wel  



Bijlage 2 

De melkbus 

Mijn eerste bestuurstatus was: Commissaris van Materiaal... Ik vond het leuk om vroeg op de 

club aanwezig te zijn. Ik zette op alle beschikbare tafels de borden en stukken klaar. Zo kon 

een ieder die binnen kwam meteen aan de slag met een vluggertje of iets dergelijks. Ik vond 

het belangrijk, vanwege het uitnodigende uiterlijk van de klaar staande borden en stukken en 

het zich meteen “thuis” voelen van de verschillende leden. In die tijd (ik ben slecht in het 

onthouden van bepaalde tijden) kwam een van de eerste schaakcomputers op de markt. Ik 

vond het wel wat om zo’n apparaat in de club te introduceren. Helaas, het ding moest Fl. 

1000,- kosten. Dat konden we de penningmeester niet aandoen. Ik leende van mijn oudste 

zoon een ouderwetse melkbus. Vervolgens maakte ik een thermometer van hout met een 

maataanduiding tot 1000! Die zette ik in die bus met de uitnodiging er enige duiten in de bus 

te deponeren! Binnen een paar maanden was het doel bereikt; Fl. 1000,- en kon de computer 

worden besteld! 

Jan van Dijk 

   



Bijlage 3:  
Tegenstanders van Hans van Calmthout: 
 
88-89                    Henk Korvinus                            Henk Heemskerk 
                              Jan van Dijk + 
                             Peter Weeda 
                               Simon Riet 
                               Wim Witvliet 
                               H.Koedam ? 
89-90                    Jaap Staal 
                               Marcel Miltenburg 
                               CJW de Boer 
                               Herman Beerling 
                               Hidde Valk 
                               Ketting 
                               Arie Heemskerk 
                                Jan v Rijn 
                               Hans Gijswijt 
                               Rutger Cogenbach 
                               John Helstone 
                               Nol Prop 
                               Lucien Mihailescu 
                               Herman Struijlaart 
                               Willem v/d Wel 
90-91                    Bram de Knegt 
                               Nick Dubbeldam 
                               Strooband 
                               Otterloo J ? 
                               Maurits Janmaat 
                               Jan Timman // simultaan georganiseerd vanwege een jubileum ? // door 
Jan v Rijn 
                               Michiel Keur 
                               Siebrand Foekens 
                               Henk Ochtman 
                               Jorgen Roseboom 
91-92                    Evert v/d Hooven 
                               D v Staveren 
92-93                    John Foekens 
                               Hirschhorn 
                               Tumkaya 
                               Bioch 
                               JP la Riviere 
                               Bart Gijswijt 
93-94                    Bosman AJ 
                               H v Dijk 
                               W Kraan + 
                               A Verhoef 



                               Onno v Toor 
94-95                    Izak Stolk 
95-96                    Eric Schouten 
                               E de Bruin 
96-97                    H. Pijpers 
                               G. Kuijpers 
97-98                    John Dieleman 
98-99                    Gerard Kastelein.          
  



Bijlage 4 

Herinneringen aan schaakvereniging Schiebroek en 

Schiebroek/Westen-Regina 

Schiebroek was de naam van de enige schaakvereniging van deze gelijknamige wijk. Carel 

Keller en ik gingen er in de jaren zestig als (korte) broekies van 12 naar toe. De heer van P. 

van Lien (zo herkenbaar met die ene tand) hield op een recyclingkladblaadje met een BIC-

balpen de standen bij van de huishoudelijke competitie. We speelden volgens het 

Keizersysteem. Jan van Rijn stond altijd eenzaam hoog, voor ons onbereikbaar. Nog hoger 

stonden de broers Ben en John Riksen. De duistere diepe gewelven van de Goede Herderkerk 

, het gebouw met die doolhof aan spannende gangen en trappen, was het onderkomen van 

onze schaakclub Schiebroek. 

 J.L Dijkers was secretaris en schreef vaak, net als Arie de Jong nu, vaak in zijn eentje het 

clubblad “Het Geschut” vol. Ook was hij de bedenker van het “eierentoernooi”, doorgaans 

aan het einde van het jaar. Hoe meer punten hoe meer eieren. G. Olsthoorn, eigenaar van een 

kapperszaak op de Peppelweg, was voorzitter. In de Goede Herderkerk speelden we in twee 

tegenover elkaar liggende bunkers, betonnen gewelven, die ook dienst deden als 

schoollokalen, en waar de jeugdkerk van de Hervormde Kerk ’s zondags de kinderen een 

eigen dienst voorschotelde. Ik speelde er wel eens op de piano. 

 Ik noem enkele namen die in die begintijd al lid waren van Schiebroek: Bram de Knegt, 

Evert van den Hooven, Ada van der Giessen (voor de niet-kenners: Ada speelde mee in de 

schaakdamestop van Nederland), de heer P. Polling (altijd zijn stoel helemaal schuin in 

wipstand), en ons erelid Henk de Kleijnen, Siep Foekens, John Foekens, Cees la Rivière, 

jarenlang externe wedstrijdleider, en zijn vader J.P. la Rivière die altijd Spaans speelde. 

 W.H.C. Versteeg was in die jaren wellicht het luidruchtigste lid. Naast een verdienstelijk 

schaker kon hij onbedaard hard lachen. Dan zette je even de klokken stil. In die tijd kende je 

elkaar alleen bij de achternaam, tutoyeren deed je toen nog niet zo. Dan hadden we nog J. de 

Pauw (directeur van de gelijknamige papierfabriek), die niet altijd goed tegen zijn verlies kon. 

Legendarisch is het moment dat hij de stukken van het bord wegmaaide na een verliespartij. 

Maar het zou te ver voeren al deze markante figuren hier de revue te laten passeren. 

 Na de Goede Herderkerk verhuisden we naar “De Brandaris”, dat markante wijkgebouw, 

gesloopt in de jaren 80-90 en dat ik dus nadien nooit meer zou gebruiken om iemand de weg 

te wijzen, dat me direct weer doet denken aan de Koffer, die wereldberoemde sociëteit uit de 

jaren 70, waar we good old Arnold van Toor ook regelmatig tijdens de dansavonden met band 

en visnetversiering tsiekatsiekaboem hoorden schallen. “De Brandaris” stond ook bekend om 

zijn tapbier. Na afloop van het schaken gewoon met velen bier drinken. Het gebouw werd 

helaas in de jaren 90 gesloopt. (Nadien zouden we nog naar wijkgebouw “Castagnet” 

verhuizen). 

Jaap van Meerkerk & Carel Keller 

 



Bijlage 5 

Herinneringen aan Jan de Graaf 

Zo ongeveer in die tijd was Jan de Graaf al lid of werd lid. Hij woonde aan de Wilgenlei. 

Later zou ik (Jaap) regelmatig bij hem thuis komen voor een bestuursvergadering of voor een 

bijeenkomst van onze jeugdcommissie. In die grote zaal van “De Brandaris” zullen wij Jan de 

Graaf voor het eerst hebben ontmoet. In onze beleving is hij jaren lang dezelfde gebleven. 

Goedlachs, vriendelijk, een schaakvriend met wie we nog veel zouden gaan beleven. Zo heb 

ik jaren samen met Jan in het bestuur van Schiebroek mogen samenwerken. Jan zat er als 

expert van de arbitrage, op het gebied van het materiaal, voor de jeugd en gewoon omdat Jan 

erbij hoorde. Ik zat er enkele, overigens niet aansluitende periodes van vier jaar als secretaris 

en ook als jeugdleider. Maar als er wat te organiseren viel was Jan steevast bij. 

 Eind jaren 70 ben ik een viertal jaren wegens mijn studie Engels, niet actief met het schaken 

bezig geweest . Het koste mij dan ook veel moeite om later weer een beetje mee te kunnen 

doen met het niveau van team 1 en 2. Na terugkeer moest ik weer in een laag tiental gaan 

schaken, in de 2e klasse RSB. Jan, volgens mij nog niet officieel gecertificeerd als nationaal 

arbiter, hield zich met jeugdschaken bezig en met de externe competitie. 

 Ik werd door het enthousiasme van Marcel Miltenburg, Jan van Helten, Arie Heemskerk, Jan 

van Dijk en Jan de Graaf en later ook Peter Weeda, meegezogen en deed al snel mee in hun 

jeugdcommissie, een vriendenclub die graag bijeen kwam om over van alles en nog wat te 

kletsen, een biertje te tappen en ook nog allerlei schaakactiviteiten voor de jeugd te 

organiseren. We kwamen met regelmaat bij elkaar, heel gezellig. We keken ernaar uit om 

weer met alle schaakkids op kamp te gaan naar de Staalduinse bossen. Ik zie de voor onze 

club echt onmisbare (een soort Arie de Jong dus) Jan van Dijk nog met zijn onnavolgbare 

vrouw Miep in toneelstukjes optreden. We deden douanespel en levend stratego ’s avonds laat 

in de donkere bossen. Jan deed altijd heel enthousiast mee en zijn kinderen Marc en 

Angelique natuurlijk ook. 

 Overal in de woonboerderij waar we verbleven stonden schaakborden om even te vluggeren. 

Geld kostte zo’n kamp nauwelijks, we gingen immers overal op de fiets naartoe. Ook gingen 

we met Jan voorop naar het strand van Hoek van Holland. Ik schaakte op een magnetisch 

bordje met wie er maar zin had, we doken met de schaakjeugd in zee en gingen natuurlijk een 

potje voetballen. Jan vermaakte zich ook prima natuurlijk. Zijn vrouw Jose en zijn kinderen 

deden altijd heel actief en gezellig met alles mee. 

 In de jeugdleiding had je toen de wat strengere, doch rechtvaardige types, waar Jan zich het 

lekkerst bij voelde, en de veel vrijere types, die als er wat loos was direct “moet kunnen” 

riepen, zoals Arie Heemskerk en Van Miltenburg. Ik zat er met Jan van Dijk een beetje 

tussenin. Al met al een fantastische tijd! Al schrijvend komt er steeds meer aan herinnering 

los. Zo zie ik die kleine Daniëlle (Talmon wie anders) ook met ons meefietsen. En natuurlijk 

Bartje (Gijswijt dus) en zijn oudere broer Hans, de kinderen van Jan de Graaf, Mark en 

Angelique, waren natuurlijk ook van de partij. 

 De schaaktoernooien voor de jeugd, de zogenaamde Voorjaarsjeugdtoernooien, waren een 

jaarlijks terugkerend groots spektakel, waar uiteindelijk jaarlijks ruim 80 kinderen op af 

kwamen!! Meer konden we niet bergen en dus schreven we er niet meer in dan dat aantal. 



Wat een luxe, zoveel belangstelling voor het schaken en wat een mooie tijd was dat. We 

bereidden die toernooien vaak voor bij Jan thuis waar zijn Jose en zijn dochter Angelique en 

zoon Marc natuurlijk ook wel even bij kwamen zitten. En niet te vergeten al het lekkers 

(snacks, broodjes, etc,) dat Jose en dochter Angelique met grote regelmaat de schakers van 

Schiebroek tijdens toernooien en feestdagen hebben voorgeschoteld! 

Wij als Erasmianen kennen Jan de Graaf natuurlijk vooral als de arbiter die altijd bij elke 

thuiswedstrijd van welk team dan ook trouw aanwezig was en vanaf 19.30 uur de borden, 

stukken en klokken installeerde. Hij heette de gasten dan altijd welkom op de hem zo eigen 

wijze, was wel wat streng hoor, vooral tegen diegenen die in de Castagnet en veel later ook 

nog op Melanchthon probeerden met de stukken die uitsluitend gereserveerd waren voor de 

externe te gaan analyseren. Dan had je aan Jan een kwaaie. Maar wel lekker duidelijk! 

 Velen zullen zich Jan ook nog herinneren in zijn rol als arbiter tijdens de wedstrijden in het 

kader van het bedrijfsschaken. 

 Jan de Graaf, wij zullen jou, en je lieve, hartelijke vrouw Jose en je kinderen Mark en 

Angelique nooit vergeten. 

 Jaap van Meerkerk & Carel Keller 

  

  

 

  

  
 
  



Bijlage 6 
 

Impressies, herinneringen van Hans van Calmthout 
 
Namen van het eerste uur : Olsthoorn , kapper , eerste indruk meerijden naar een uitwedstrijd bij 
Reewijk 
Mijn wiskundeleraraar ... ...van de Bergse Plas Mulo , die me Schiebroek als eerste schaakclub 
voorstelde. 

  
Snelschaaktoernooien met chauffeur Peter Eering , die veel te hard reed.. samen met Wim 
Westerveld en Rob Witt. ( b.v. naar Amersfoort, eind jaren 60 )) 
Peter Eering die wild enthousiast was over het net uitgekomen boek van Tal en dat deelde met Bob 
Duin , Wim Westerveld Henk de Kleijnen en Rob Witt. 

  
Mijn eerste schaakboekje , openingen vademecum  van Roessel , dat ik op een zomers terras voor de 
Castagnet met Wim en Rob deelde. 

  
Het externe zaaltje boven bij de Castagnet dat dan blauw stond van de rook. 

  
Henk de Kleijnen , die ons naar allerlei rapidtoernooien reed , b.v. Leerdam sponsor Leerdam Glas. 

  
Verder Dijkers jr ( Hans ) nu Nieuwerkerk a/s Ijssel 
Henk Ochtman nu Overschie en mede webmaster RSB 
Rick van Calmthout 
John en Siep Foekens 
Evert van den Hooven. 
Cees la Riviere 
Willem v/d Wel 

  
...Nu heb ik toch nog wat indrukken op papier gezet... 

  
Ben zelf rond 2000 vertrokken naar de Pionier Hellevoetsluis dus aan de periode vanaf 2005 kan ik 
helaas niets bijdragen. 

  
Met vriendelijke groet, 
Hans van Calmthout. 

  

  

 
   
  
 
 
 
 
  



Bijlage 7  

Evert van den Hooven 

 
De koningin van het schaakspel 
  
Ontelbare herinneringen heb ik aan de schaakvereniging Schiebroek. Een daarvan spant de boven kroon. 
Daar komt die.  
Als teamleider was ik verantwoordelijk voor een glad verloop van iedere wedstrijd.  Zo ook nu weer. Er 
stond een uitwedstrijd op het menu. Daarvoor moest ik de koningin van het schaakspel uit haar paleis in 
Lombardijen halen. Met alle plezier ging ik midden in de winter op weg naar de overkant van de rivier. Voor 
echte Spartanen bevind ik mij op het terrein van de vijand. Maar daar kwam ik niet voor. Na de zoveelste 
omzwerving zag ik een verkleumde dame staan. “Zo, ben je daar eindelijk?” vroeg ze me nog. “Ben je niet 
blij dat ik je gevonden heb?” vroeg ze me. “Tja bij jou weet je het nooit!” De toon was gezet. Maar, Ik heb 
haar wel in de juiste fighting spirit gebracht voor de wedstrijd. Vol adrenaline gingen we op weg naar als ik 
me niet vergis de polder alwaar de “Berkelse boeren” ons stonden op te wachten. We hebben ze een 
poepie laten ruiken. Mijn opzet was gelukt. Maar het leukste kwam nog. De terugweg! Lichtelijk beneveld 
door onder andere het succes stapten we in mijn koets. Ik weet nog goed dat het een van de eerste 
deucheveau deux van het type lelijke eend was. MET verwarming door directe aansluiting van de uitlaat op 
de zitruimte. Jawel. Ik startte de motor. Dat lukte! Ik zette hem in zijn achteruit en liet de koppeling 
opkomen. He? Er gebeurde helemaal niets. Nou nog eens proberen met wat meer gas. Wat nou weer? 
Weer geen enkele beweging. Nou nog eens maar dan met vol gas. Geen enkele reactie. Inmiddels zag het 
blauw van de rook in de auto en wist ik niet meer wat te doen. Op zo’n moment is de redding nabij. De 
koningin nog vol met adrenaline vroeg me alsof het de gewoonste zaak van de wereld was: ”Misschien is 
het een idee om hem eens van de handrem te halen?”  Ik keek haar verbaasd aan en dacht nog bij mezelf 
nu kan je wel verstand van schaken hebben maar verstand van auto’s lijkt mij onmogelijk. Toch kon ik het 
niet laten om een voorzichtige blik op de handrem te wagen. Tot mijn verbijstering zag ik dat die nog in zijn 
uiterste stand stond. “Eh, ja ik geloof dat dat nog niet zo gek idee is. Laten dat eens proberen” Zei ik 
onschuldig. En ja hoor. Hij deed het weer. 
We hebben hier nog vele malen uitbundig om kunnen lachen. 
Nou vooruit nog een dan. 
Ook nu speelt de koningin van het schaakspel de hoofdrol. Als teamleider zag ik haar een keer spelen 
tegen een zekere Gert Timmermans. Ik kende deze persoon van het correspondentieschaak, alwaar hij 
enorme furore heeft gemaakt. What the fuck dacht ik nog we gaan u nu bordschaken en dat is iets heel 
anders.  Dat bleek ook in zijn partij tegen de koningin. In die partij wist hij geen enkel voordeel te behalen. 
Maar ja, remise zou een blamage voor hem zijn geweest. Hij besloot (mis)gebruik van haar leeftijd te gaan 
maken. Dat kan misschien wel maar niet als ik er met mijn neus bovenop sta. Toch lukte het hem een punt 
van de koningin af te pakken. Weer was de toon gezet. Een maand later moest ik zelf een bondwedstrijd 
spelen en wat schetst mijn verbazing alom? Ik moest tegen hem spelen. Dit was HET moment om hem 
eens even te leren dat ik niet gediend was van zijn doorspelen tegen de koningin. Ik speelde hem in een 
heel spannende partij kompleet van het bord en had ik even iets recht gezet. De toenmalige  teamleider 
Henk Heemskerk was buiten zinnen van geluk en vroeg mij nog “.Heb je zijn veelvuldige remisevoorstellen 
dan niet gehoord?” Wat op zich al een wereldprestatie geweest zijn. “Nou nee” zei ik. “Hoe moet ik dat doen 
als ik mijn vingers in mijn oren heb?” 
 
Hoofdrolspeelster=Catharina Roodzant 
 
EEN voorbeeld voor iedereen die een jaar ouder wordt. Zo ging ze op 90-jarige leeftijd nog een cursus 
Franse taal doen, omdat er een Fransman in haar familie was gekomen waarmee ze ook graag een 
woordje wilde wisselen! 

  



Bijlage 9 Tom van Bokhoven 

Dag Victor, 
Ik heb het gestuurde even snel doorgenomen en het maakt een prima indruk. Verhalen uit 
vroeger jaren, leuke foto’s. 
Ga e.e.a. natuurlijk nog eens rustig doornemen. Kijken of er iets in staat over de KNSB-jaren 
(‘73-‘74 ??) 
Het lezen van namen alleen als: Dijkers, Schellingerhout die nog wel eens sponsorde (zijn 
kleinzoon is arts, zat met mijn dochter in Dordrecht op het Gymnasium), Keller, Foekens, Jan 
van Rijn en nog veel meer. In de uitslagen van de RSB las ik deze week nog de deelname van 
Ben Riksen, ook rond de 70 jaar intussen). Bram moet in ‘56 ongeveer 13/14 jaar geweest 
zijn! 
Ik herinner me nog dat ik eens tegen je vader speelde, hij opende Koningsgambiet. Na afloop 
zei jij tegen jou:”Moeten we toch nog eens bekijken!” 
Met Bram als voorzitter ben ik nog secretaris geweest! De KNSB jaren waren natuurlijk ook 
iets bijzonders. Rob Witt aan het 1ste bord, ik aan het 10de! 
Leuk, leuk, leuk! 
Hartelijk bedankt!!! 
Groet, Tom 
  



Bijlage 10 Victor Hooftman, 14 dec 2015 

Hoi Jaap, 

Ik heb er erg van genoten vandaag. Trouwens al die leuke tekeningen van Arnold, daar zou je ook een 
aardig grappig overzicht van kunnen maken. Misschien nog eens vermelden dat hij ze allemaal maakte. 
Rechtstreeks gekrast met een speciale pen rechtstreeks op het stencil. 

Als je echt verhalen wil uit de oude doos rondom het schaken moet je het een keer aan Carolien 
Cogenbach vragen. Die weet ze allemaal nog gedetailleerd. 

Groetjes, 

Victor 

  



Bijlage 11 Marcel Miltenburg, 14 december 2015 

 

Hoi Victor en alle andere oud schaakvrienden, 
  
Wat een geweldig leuke terugblik is dit zeg! 
  
Ik ben zelf hierover nadenkend een kleine 25 jaar niet meer bezig geweest met deze ontzettend 
leuke periode die ik bij SWR heb beleefd!! 
Door dit mooie overzicht komen er veel mooie herinneringen en namen weer tot leven. 
  
Inmiddels heb ik geen baard meer, ben behoorlijk grijs geworden en heel veel levenservaring rijker. 
In het kort ik heb 5 kinderen in de leeftijd van 29 tot 10 jaar, inmiddels ruim 20 jaar woonachtig in 
Doetinchem of all places. 
Heel af en toe schaak ik nog tegen mijn vader, van inmiddels 84 die nog wel steeds actief is bij een 
schaakvereniging in Ulft,. Ik moet dan nog echt mijn best doen en regelmatig delf ik het onderspit. 
  
Opleiden is altijd mijn hele grote passie gebleven en heb nu 2 bedrijven waarin ik met deze passie 
elke dag weer met veel enthousiasme bezig kan zijn. Als je wilt zien waar ik mij mee bezig houd kijk 
dan op:www.springinstituut.nl of www.opleidenwerkt.nl . 
  
Mochten jullie in de buurt zijn, weet dat jullie altijd welkom zijn! 
  
Wie weet een idee om eens een reünie te organiseren voor de “oud” leden van deze roemrijke 
schaakvereniging? 
  
Het ga jullie goed! 
  
Groet, 
Marcel Miltenburg 
De Vlierbes 15 
7006SB Doetinchem 
Tel. 06-54948728 

 

 

http://www.springinstituut.nl/
http://www.opleidenwerkt.nl/

