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Voorwoord

Op 1 juli 2021 bestond Schaakclub Roden 60 jaar. In gepaste bescheidenheid sluiten
wij aan bij vier andere jubilarissen in de NOSBO-regio: Staunton (150 jaar!), Assen
(100 jaar), Sissa (85 jaar) en onze schaakvrienden van Leek (75 jaar). Onze felicitaties gaan uit naar de schakers van deze verenigingen.
Het voor jullie liggende jubileumboek maakt een belangrijk onderdeel uit van
onze festiviteiten. Het geeft een helder beeld van zestig jaar schaakhistorie in Roden
en omgeving. In een doorlopend verhaal worden de oprichting en consolidatie van de
club en een drietal bloeiperioden uitgebreid beschreven, maar er wordt ook aandacht
geschonken aan bestuurlijke en sportieve dieptepunten. Een aantal onderwerpen
wordt diepgaander besproken, onder andere de ledenaantallen - met een piek van 74
leden rond de eeuwwisseling - de jeugdafdeling, het rookbeleid, de schaakcomputer
en de buitenlandse contacten. Het boek eindigt met mooie verhalen, anekdotes en
schaakpartijen, die iets weergeven van de sfeer op de club door de jaren heen.
We kunnen tevreden zijn met en mogen best een beetje trots zijn op wat Schaakclub Roden in 2021 voorstelt. Een financieel gezonde middelgrote schaakvereniging
met een sterk vrijwilligerskader. Zonder de inzet van alle vrijwilligers in de afgelopen zestig jaar zou de club niet zijn wat zij nu is. We spelen wekelijks een prachtige
interne competitie waar aandacht is voor zowel sportiviteit als gezelligheid en doen
dat in een schitterende ambiance, Trefpunt Scheepstra. Met ons allen vergrijzen
we wel en het huidige aantal jeugdleden zou een extra impuls mogen krijgen. Twee
speerpunten voor de nabije toekomst.
Voor ons ligt een rijk geïllustreerd, lezenswaardig boek. Dank ben ik verschuldigd aan de auteurs Ger Battjes, Ruurd Kunnen en Tom Visser. De Algemene Leden
vergadering heeft hen dit jaar de Toren van Verdienste toegekend voor hun werk aan
deze geschiedschrijving.
Heel veel leesplezier toegewenst en laten we hopen dat deze prachtige vereniging
over vijf jaar haar 13e lustrum kan vieren.

Arend van der Burgh, voorzitter Schaakclub Roden
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Geschiedenis van Schaakclub Roden

Een zestig jaar oude schaakvereniging
Schaakclub Roden werd opgericht in 1961 en bestaat in 2021 dus 60 jaar. Hoe
moeten we deze leeftijd beoordelen? Is het met die 60 jaar een eerbiedwaardig oude
of eerder een nog jonge vereniging? Deze vraag roept een tweede vraag op. Is te verklaren dat de club begin jaren ‘60 werd opgericht?
Het georganiseerde schaakleven in Nederland kwam aarzelend op gang in het
begin van de 19e eeuw. In 1803 werd Het Haagsche Schaakgenootschap opgericht,
voor zover bekend de eerste schaakclub in Nederland. Dit genootschap bestond niet
lang. De oudste nog steeds bestaande vereniging is Discendo Discimus, in 1852 in
Den Haag gesticht. Hiermee begon een periode van bloei want in de tweede helft
van de 19e eeuw werden tal van verenigingen opgericht, ook in de regio waartoe we ons in het vervolg
beperken, het huidige NOSBO-
gebied. Staunton
[Groningen, 1871] en Van der Linde [Winschoten,
1874] zijn hier de oudste. Vergeleken met deze twee
is Schaakclub Roden een jonge vereniging. Maar het
is de vraag of je stadsverenigingen met een dorpsvereniging mag vergelijken. Hoe was de situatie op
het platteland? Hier zien we een opvallend groot
verschil tussen Groningen en Drenthe. In de provincie Groningen werden in de tweede helft van de 19e De jaarlijkse wedstrijden van de
eeuw maar liefst 15 plattelandsverenigingen opge- Nederlandse Schaakbond golden als
het officieuze Nederlands kampioen
richt, onder andere in Ezinge, Feerwerd, Meeden, schap. Onder de deelnemers van de
Beerta en Nieuwolda. Hier komt bij dat de stad Gro- bonds
wedstrijd in 1887 twee leden
ningen meerdere schaakclubs kende. In Drenthe van schaakclub Van der Linde en twee
broers Van Foreest. Ze werden alle
werd vóór 1900 niet één schaakclub opgericht.
De twee provincies wijken om tegenovergestelde vier tenminste één keer kampioen van
Nederland.
redenen sterk af van het landelijk beeld, Groningen
door het exceptioneel grote aantal dorpsverenigingen, Drenthe door het totaal ontbreken van schaakclubs. Hoe is dit verschil tussen deze twee goeddeels agrarische
provincies te verklaren? Groningen had een hogere verstedelijkingsgraad en hier
komt bij dat deze provincie in tegenstelling tot Drenthe veel boeren kende die zo welvarend waren dat ze niet zelf hun land hoefden te bewerken. In hun levensstijl sloten
velen van hen zich aan bij het meer ontwikkelde deel van de burgerij: ze werden
lid van sociëteiten of rederijkerskamers of in enkele gevallen van wetenschappelijke
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genootschappen. In dit beeld past dat ze actief
waren binnen schaakverenigingen.
In 1928 werd de NOSBO opgericht, en wel
door afgevaardigden van de schaakclubs Groningen, Ludendo Studemus, Staunton, Assen, Thesinge en De Ommelanden. Drenthe kende dus
inmiddels een schaakclub, de in 1921 opgerichte Schaakclub Assen. Later volgden
onder meer Hoogeveen [1928], Emmen [1947] en Zuidlaren [1958]. In 1961, het
oprichtingsjaar van Schaakclub Roden, waren 9 Drentse verenigingen bij de NOSBO
aangesloten, waaronder clubs uit Emmercompascuum, Klazienaveen en Westerbork.
Betreffende het oprichten van schaakverenigingen in het NOSBO-gebied luidt de
algemene conclusie: Drenthe bleef lange tijd in sterke mate achter bij Groningen
en in Drenthe hoorde Schaakclub Roden
tot de achterhoede. Dit laatste vraagt om
een verklaring en hiermee komen we bij de
tweede vraag.
In 1959 verhuisde Chris Visser naar
Roden, waar hij twee jaar later samen
met anderen de schaakclub zou oprichten.
Hij beschreef zijn nieuwe woonplaats als
volgt: ‘Roden was toen nog een echt Brink
dorp. In het Centrum stonden nog oude
De Heerestraat was in de 50-er jaren een rustige boerderijen en andere rustieke optrekjes,
dorpsstraat met boerderijen, burgerwoningen, waarin neringdoenden kleine winkeltjes
cafeetjes en een enkel winkeltje. De gebouwen op
en bedrijfjes hadden gevestigd. Het rus
de foto maakten na 1959 plaats voor grote win
kelpanden. Op de voorgrond links staat nu het tige dorpsleven speelde zich daar nog af
onder oude bomen en men wandelde er
pand van de HEMA.
nog over echte Drentse keitjes.’
Roden werd getypeerd als een ‘ingedommeld’ dorpje, maar dit dorpje zou op
krachtige wijze uit zijn slaap gewekt worden. Hierbij speelde Marten Bushoff een
belangrijke rol. Hij werd in 1958 burgemeester en hij probeerde het dorp op te
stoten in de vaart der volkeren. Mede dankzij hem werd Roden in 1959 aangewezen
als industriekern. Het doel was zowel schone industrie aan te trekken als zich te ontwikkelen tot forensendorp. Hierdoor raakten de ontwikkelingen in een
stroom
versnelling en vanaf 1959 zouden zich tientallen bedrijven op het nieuw aangelegde industrie
terrein vestigen. Wientjes Kunststoffen, geopend in In 1965 opende ex-wereldkampioen
1961, kwam naar Roden ‘vanwege de aantrekkelijke Euwe Staalmeubel, een bedrijf dat
opbergsystemen voor ponskaarten
faciliteiten, de plichtsgetrouwe aard van de bevol
en magneetbanden produceerde.
king, de prachtige omgeving en de nabijheid van Euwe was in die tijd als hoogle
de stad Groningen’. Later volgden onder meer het raar betrokken bij de automatische
installatiebedrijf G.T.I. [1968], Cordis [1970] en Delft informatieverwerking.
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Electronische Producten [1971].
Inwoneraantal
Vanzelfsprekend leidde de komst van de vele bedrijven
gemeente Roden
tot een sterke groei van de werkgelegenheid. In advertenties
1900
3.000
in de plaatselijke kranten werden boerenzonen en -dochters
opgeroepen om het zware, onregelmatige, vaak vuile en niet
1959
7.343
altijd goed betaalde werk op het land te verruilen voor schoon,
1970
12.350
regelmatig en goed betaald werk in de fabrieken. De eigen
1980
16.810
regio kon echter bij lange na niet in de vraag naar arbeids
krachten voorzien. Hiervoor waren werknemers van buitenaf
nodig. Het inwoneraantal groeide hierdoor snel en deze groei deed de vraag naar
nieuwe voorzieningen ontstaan. In 1960 werd een huishoudschool geopend, in 1961
werd een gemeentelijke sporthal gebouwd en een jaar
later betrokken de openbare MULO en de enkele jaren
eerder opgerichte Christelijke MULO De Boskamp hun
gloednieuwe schoolgebouwen. In hetzelfde jaar werd het
dorpshuis van Nieuw-Roden geopend. De Boskamp en
het dorpshuis zouden Schaakclub Roden gedurende vele
jaren onderdak bieden. Voorbeelden van andere voorzieningen: zwembad ‘De Hullen’ [1968] en verzorgings
Grafiek van de bouw van panden centrum ‘De Hullen’ [1969]. In 1970 kwam de ABN naar
in Roden in de periode 1700-2010, Roden en werd de Winsinghhof omgebouwd tot een
met een duidelijke piek in het tijd cultureel centrum. Een jaar later werd het verzorgings
vak 1960-1970.
centrum De Noorderkroon geopend.
Een en ander leidde tot een drastische verandering van het aanzien van het dorp.
In het centrum maakten statige villa’s, burgerwoningen en oude boerderijen plaats
voor moderne winkelpanden en er werden tal van nieuwe woonwijken aangelegd.
Roden veranderde van een agrarisch brinkdorp in een verstedelijkte plaats waarvan
de meeste inwoners in de industrie of dienstensector werkten. Dankzij de ruim opgezette groene nieuwbouwwijken en de vele goede voorzieningen was het dorp nu ook
aantrekkelijk voor bewoners die elders werkten en het ontwikkelde zich tot een echte
forensenplaats. De mooie omgeving speelde hierbij ook een belangrijke rol en met name door het in
de zestiger jaren zeer sterk toenemende autobezit
was de nabijheid van de stad Groningen voor veel
nieuwkomers van doorslaggevend belang. In 1974
werkte 18% van de beroepsbevolking van Roden
in Groningen.
De hiervoor geschetste ontwikkeling van
Roden tot groei- en industriekern was van wezenlijke betekenis voor het ontstaan en het voortbestaan van Schaakclub Roden. Enkele voorbeel- Deze fraaie boerderij werd in 1970 afge
den kunnen dit verduidelijken. De vier personen broken om plaats te maken voor het pand
die in 1961 het initiatief tot het oprichten van van Albert Heijn.
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de vereniging namen, waren alle vier kort daarvoor naar Roden verhuisd, drie van
hen om als docent aan de pas opgerichte Christelijke MULO te gaan werken. De
zo sterk gegroeide industriële sector trok ook potentiële leden aan. Zo werkten op
een bepaald moment drie clubleden tegelijkertijd bij Delft Electronische Producten.
Lieuwe Boskma, Jan van Spijker en Ale Bakker waren alle drie in verband hiermee
van elders naar Roden verhuisd. De functie van forensenplaats was zo mogelijk nog
belangrijker voor de schaakclub. Machiel Hardonk, Ab Colly, Eddy Jonkheid, Nol
van ’t Riet, Jan Pezij, Dick Dalmolen, Tom Visser, het zijn slechts enkele namen van
de vele leden die zich in Roden vestigden, maar elders een baan hadden.

1961

1980

2000

2020
Ontwikkeling van Roden en Nieuw-Roden gedurende de afgelopen 60 jaar
(https://www.topotijdreis.nl/)
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De oprichting van Schaakclub Roden
Ook vóór de oprichting van Schaakclub Roden in 1961 werd er in Roden wel
geschaakt, maar, voor zover bekend, niet in teamverband. Dit gebeurde al wel in het
nabijgelegen dorpje Een. Daar kwam eind jaren ’50 vrijwel wekelijks een groepje
schakers bijeen in het huis van Ton Scheltens, hoofd van de christelijke lagere school
en een fervent schaker. Zijn huiskamer bood de 6 à 7 spelers voldoende ruimte.
Tot dit groepje schakers behoorde ook Derk Holman, eigenaar van een boerderij in
Steenbergen. Dit dorp was in die tijd meer op Een dan op Roden gericht.
In Een speelden de heren hun onderlinge partijen, maar ze trokken er ook als
team op uit. Zo werd enkele keren tegen de schaakclub van Haulerwijk gespeeld en
bezochten ze twee keer per jaar de gevangenis in Veenhuizen om daar tegen gevangenen te schaken. Al ging het formeel gezien niet om een echte vereniging, er was in
Een blijkbaar wel sprake van schaken in georganiseerd verband.
Scheltens en Holman filosofeerden
wel eens over het oprichten van een
echte schaakclub. Dat zou mooi zijn. Dit
idee kreeg een krachtige impuls toen
Scheltens in 1960 van Een naar Roden
verhuisde. Daar was hij benoemd tot
leraar Nederlands aan de Christelijke
MULO De Boskamp. In zijn nieuwe
werkkring trof hij enkele enthousiaste
schakers aan. Berend Schipper, het
hoofd van de MULO, schaakte, evenals
Scheltens nieuwe collega’s Nico Faber
en Cor van Eck. Het lag dus voor de Ca. 1962. Het personeel van de Christelijke MULO
hand dat deze vier heren het op hun De Boskamp. Onder hen vier clubleden van het
werk regelmatig over schaken hadden. eerste uur: links Van Eck, daarnaast Scheltens,
Schipper herinnert zich het volgende de eerste voorzitter. Vierde van links Schipper, de

eerste clubkampioen, tweede van rechts Faber. Van
gesprek: ‘Waarom is er in Roden eigen
Eck zou Scheltens als voorzitter opvolgen, Faber zou
lijk geen schaakclub?’, vraagt Ton jarenlang secretaris zijn.
Scheltens mij. ‘Omdat er nog geen is
opgericht. Ik voel er veel voor.’ ‘Maar zijn er in Roden wel schakers?’ ‘Ja zeker. Ik
heb een zekere heer Visser gesproken. Die wil graag een club oprichten. Hij heeft
zelfs in Joegoslavië gespeeld.’
Het contact met Visser was niet toevallig tot stand gekomen. Nadat hij in 1959
in Roden was komen wonen, ging Visser op zoek naar schaakvrienden. Via zijn
buurman, die in het onderwijs werkte, leerde hij Scheltens en Faber kennen. Visser:
‘Beiden waren net als ik enthousiaste schakers en vanaf die tijd speelden wij regel
matig onze partijen bij elkaar thuis. In die tijd broedden wij gedrieën ook al op
plannen om in Roden een schaakclub op te richten, een broedsel dat uiteindelijk
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ook vruchtbaar bleek te zijn.’ Visser had ervaring,
want vóór zijn komst naar Roden had hij al een keer
een schaakclub opgericht. Schipper, Visser, Faber
en Scheltens kunnen beschouwd worden als de
initiatiefnemers tot het oprichten van een schaakclub
in Roden. Holman herinnert zich dat Scheltens hierbij de belangrijkste rol speelde.
In de zomer van 1961 kwamen de plannen tot uitvoering, want men besloot in juni een oprichtings
Hotel Weites, met links het Juliana
vergadering te beleggen. In een advertentie in de
plein en rechts de Wilhelminastraat.
In dit hotel vonden de oprichting en Leekster Courant werd aangekondigd dat de bijeen
de eerste clubavond van Schaakclub komst plaats zou vinden in Hotel Weites. In de eetRoden plaats. Op de voorgrond een zaal van dit etablissement kwamen voldoende belang
deel van het rangeerstation van de stellenden bij elkaar om een vereniging op te richten.
tramlijn Groningen-Drachten.
Natuurlijk waren de vier initiatiefnemers Scheltens,
Schipper, Faber en Visser aanwezig. Verder worden
de namen D. Holman, J. de Vries en W. Jongsma vermeld. Deze zeven personen
mogen geroemd worden als de oprichters van Schaakclub Roden.
De heren kozen een voorlopig bestuur dat als volgt was samengesteld: voorzitter
T. Scheltens, secretaris C.H. Visser en penningmeester J. de Vries. Verder besloot
men op 6 september in Hotel Weites de eerste clubavond te houden.

Chris Visser had voordat hij in 1959 in Roden kwam wonen al een avontuurlijk
leven en ook een avontuurlijk schaakleven achter de rug. Hij vertelt: ‘Zoals tal
loze anderen geraakte ik tijdens de oorlog op drift en uiteindelijk belandde ik
in Joegoslavië. Het was zomer 1943 toen ik hier door omstandigheden nogal
hulpbehoevend, gastvrij en liefdevol opgenomen werd door de bevolking van
een klein bergdorpje waar de Duitse overheerser nog niet was doorgedrongen.’
In dit afgelegen bergdorpje, Šimunčevec genaamd, woonden arme wijnboeren die
allen analfabeet waren. Maar ze konden wel heel goed schaken en van hen leerde
Visser de eerste beginselen van het schaakspel. De dorpelingen waren te arm om
een schaakspel te kunnen kopen en dus maakten ze de schaakstukken zelf. Zo
waren de pionnen uit wijnranken gezaagde schijven. Ook na de oorlog verbleef
Visser nog een tijdlang in Joegoslavië en hij kwam in deze periode in contact
met meerdere schakers uit dit land. Met de bekende grootmeester Gligorić sloot
hij zelfs vriendschap. In 1949 mocht Visser voor het Nederlandse schaakteam
een rondleiding door Belgrado verzorgen. Dit team speelde een landenwedstrijd
tegen Joegoslavië. Bij het slotdiner leerde hij Euwe kennen.
Bij de oprichting van Schaakclub Roden in 1961 werd Visser tot secretaris van
het eerste, voorlopige bestuur gekozen. In 1975 werd hij tot voorzitter benoemd,
welke functie hij twee jaar bekleedde. Hij zou met tussenpozen 20 jaar lid van
Schaakclub Roden zijn.
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1961-1966 Een veelbelovende start
Het ledenaantal groeit in deze periode, de stemming is over het algemeen goed, de
vereniging ontwikkelt tal van activiteiten en treedt toe tot de NOSBO. Kortom, een
veelbelovende start.
Op 6 september 1961 reed Derk Holman van zijn boerderij in Steenbergen naar
Roden. Daar zag hij twee heren lopen die elk een schaakbord onder de arm droegen.
Derk stopte en vroeg of ze misschien op weg naar de schaakclub waren. Dat klopte.
De twee stapten bij Derk in de auto en gedrieën reden ze naar Hotel Weites, waar
overeenkomstig de op de oprichtingsvergadering gemaakte afspraak de eerste club
avond plaatsvond.
Het werd een teleurstellende avond, want er kwamen maar zes leden opdagen.
Bovendien bleken de omstandigheden in Hotel Weites niet gunstig. Het was er nogal
rumoerig en schakers hebben nu eenmaal behoefte
aan rust. Gelukkig kwam Berend Schipper met een
voorstel. Men zou wel in het gebouw van de Christe
lijke MULO De Boskamp kunnen gaan spelen. Dit
kon hij als directeur van de school vrij gemakkelijk
regelen. Het voorstel werd dankbaar aanvaard en zo
verhuisde Schaakclub Roden naar het gloednieuwe
gebouw van De Boskamp. Toen daar op 13 september
1961 de tweede clubavond plaatsvond, was de school
al wel in gebruik, maar nog niet officieel geopend. Dit
29-5-1962: Opening van De Boskamp.
gebeurde pas in mei 1962. De Boskamp zou geduDe Christelijke MULO startte in 1958
rende
19 jaar het onderkomen van de schaakclub
in het naast de gereformeerde kerk
zijn.
De
schakers troffen elkaar in het tekenlokaal.
gelegen zalencomplex Op de Helte.
In januari 1961 verhuisde de school De conciërge, de heer De Vries, werd bereid gevonnaar De Boskamp, waar Schaakclub den om voor de koffie te zorgen. Andere dranken
Roden in september van hetzelfde jaar waren, vermoedelijk tot teleurstelling van sommige
een onderkomen vond. In 1980 zou de
leden, de eerste jaren niet verkrijgbaar. De zaalhuur
schaakclub van De Boskamp naar Op
bedroeg ƒ 75,- per jaar, ook in die tijd een redelijk
de Helte verhuizen.
laag bedrag.
De tweede clubavond was qua opkomst heel wat succesvoller dan de eerste.
Kwamen in Hotel Weites maar zes schakers bijeen, op de eerste schaakavond in De
Boskamp telde men maar liefst vijftien clubleden. Meer dan een verdubbeling!
De schaakclub had een goed onderkomen, de interne competitie was begonnen,
nu was het tijd het voorlopig bestuur te vervangen door een definitief bestuur. Ton
Scheltens werd als voorzitter herkozen, maar de secretaris werd vervangen door
R. Huizinga, terwijl D. Warringa de nieuwe penningmeester werd. Scheltens was
‘een bijzonder iemand’, aldus een toenmalige collega. Hij had een artistieke aanleg,
schilderde verdienstelijk en stond bekend als een ideeënrijke man.
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Aan het eind van het eerste seizoen had
Schaakclub Roden 25 leden, in 1966 waren
dat er 30. Op de snelle groei in het eerste jaar
volgde een langzame groei, maar 30 leden,
dat was toch een heel mooi aantal voor de nog
zo jonge vereniging.
Veertien van de op de eerste ledenlijst vermelde 25 personen zouden niet langer dan
drie jaar lid blijven. Een groot verlies, maar
hier stond voldoende aanwas tegenover. De
zwagers Redmer Huizinga en Simon Winter
stapten van Schaakclub Leek over naar de
schaakclub in hun woonplaats Roden.
En er waren natuurlijk ook leden die de
club lang trouw bleven, sommigen heel lang:
Berend Schipper en Willem Jongsma 26 jaar,
Simon Winter 56 jaar. Derk Holman spant de
kroon, want hij is nog steeds lid.
Het schaakseizoen liep van augustus tot
mei. De eerste jaren werd op de woensdagLedenlijst van het seizoen 1961-1962.
Het overzicht van de per maand
avond geschaakt, maar in 1965 besloot men
betaalde contributie geeft een mooi
naar de vrijdag te verhuizen, ‘omdat meer
beeld van de groei van de vereniging.
dere leden vanwege sportmanifestaties op
ander terrein op de woensdag verzuimen’.
In deze periode was de televisie in opkomst en op de woensdagavond werden nogal
eens voetbalwedstrijden uitgezonden.
In het allereerste begin moesten de leden zelf hun schaakbord meenemen, maar
in de loop van het eerste jaar schafte de club voor het bedrag van ƒ 131,40 de eerste
schaakstukken en -borden aan. Men moest het nog wel een tijdje zonder klok doen,
want de eerste klokken werden pas in het tweede seizoen aangeschaft. Het ging om
vijf exemplaren, die tezamen ƒ 155,- kostten. Een hele uitgave voor de nog jonge
vereniging en daarom kwam het goed uit dat de helft van dit bedrag van penningmeester Warringa geleend kon worden. Bij een opkomst van meer dan tien leden
moesten sommigen dus nog steeds zonder klok spelen. Dit was niet onoverkomelijk,
maar hoe ging het toen de club lid van de NOSBO werd en twee tientallen officiële
wedstrijden tegen elkaar speelden? Tot ver in de jaren ’70 was de bezoekende club
verplicht om zelf vijf klokken mee te nemen. Ook andere verenigingen waren blijkbaar niet rijkelijk voorzien.
Hoewel de leden van Schaakclub Roden hun partijen ongetwijfeld met de nodige
inzet speelden en hoewel pogingen werden gedaan het spelpeil te verhogen, lijkt
de club de eerste jaren toch enigszins het karakter van een gezelligheidsvereniging
gehad te hebben. Zo ging het in de interne competitie aanvankelijk niet om de
kampioenstitel. Het woord eindstand werd pas in 1965 voor het eerst in een jaar-
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verslag genoemd, overigens zonder dat de secretaris de stand in zijn verslag opnam.
Dit gebeurde een jaar later voor het eerst. En na een teleurstellend resultaat in een
uitwedstrijd op 14 mei 1963 waren de schakers van Roden zo ‘gedeprimeerd’ dat ze
de volgende dag besloten om met onmiddellijke ingang met de interne competitie te
stoppen. Van tevoren was blijkbaar niet vastgesteld hoeveel rondes zouden worden
gespeeld. Waarschijnlijk was een en ander ook niet gereglementeerd. In het in 1963
aangenomen huishoudelijk reglement vinden we hieromtrent geen bepalingen en er
was voor zover bekend nog geen apart wedstrijdreglement.
Berend Schipper won in 1966 de interne competitie met een score van 88% en
hij was daarmee de eerste officiële clubkampioen. Hij was toen 47 jaar. Een jaar
later prolongeerde hij zijn titel, toen met een score van 82%. In deze jaren was blijkbaar niet het puntenaantal, maar het behaalde percentage bepalend voor de rang
schikking. Hoe een speler die het seizoen met 1 uit 1 beëindigde gerangschikt werd,
is niet bekend.
Zoals gezegd, voorzitter Ton Scheltens was een gedreven schaker en een ideeënrijk man. Het was dan ook wellicht mede zijn verdienste dat de vereniging in het
eerste jaar van haar bestaan naast de interne competitie opvallend veel bijzondere
activiteiten ontwikkelde: een simultaanwedstrijd, een intern
gongschaaktoernooi, vriendschappelijke externe wedstrijden en
deelname aan een extern gongtoernooi. Deze activiteiten kregen
in de komende jaren een vervolg, maar de basis werd in het eerste
seizoen gelegd.
In april 1962 werd de heer Buurman, kampioen van de provincie Groningen, uitgenodigd voor een simultaanseance. Hij
speelde tegen 20 tegenstanders, verloor één partij en speelde vier
remises, onder meer tegen Scheltens. Als beloning voor de geleverde inspanningen ontving Buurman niet alleen een boekenbon
van ƒ 10,-, hij kreeg ook nog twee koppen koffie à ƒ 0,25 aange
boden. In de komende jaren zouden meerdere van deze simultaan
4 november 1961, Leek
seances plaatsvinden, steevast met Buurman als simultaangever. ster Courant. Het eerste
Hij kreeg opmerkelijk genoeg steeds dezelfde beloning. Toen hij krantenverslag over de
in 1972 zijn laatste simultaan in Roden speelde, ontving hij nog interne competitie van
steeds het toch wel zeer bescheiden bedrag van ƒ 10,-. Plus twee Schaakclub Roden.
koppen koffie.
Het gongschaak, nu min of meer een curiositeit, was in deze tijd heel populair
en dit gold zeker ook binnen Schaakclub Roden. De vereniging organiseerde op
13 december 1961 voor het eerst een interne gongwedstrijd. Het werd voor de vijftien deelnemers een zenuwslopende, maar ook zeer genoeglijke avond. Het door de
gongslagen op dwingende toon aangegeven snelle zettempo leidde zoals gebruikelijk
tot veel fouten en blunders en dus tot grote hectiek en hilariteit. Gelukkig behield
de heer Leever z’n kalmte, want ‘hij rokeerde rustig met zijn dame’. Een en ander
liet ook Derk Holman niet onberoerd: ‘Hij gebruikte steeds een woord dat in wat
voor groot woordenboek ook niet voor komt, beginnende met een V en eindigende
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Derk Holman (1927) was 10 jaar toen hij pleuritis kreeg. Een maand ziekenhuis
en toen negen maanden thuis. Hoe moest hij die tijd doorkomen? Met haken en
schaken. Zijn moeder leerde hem haken. Derk heeft ‘een complete beddensprei’
gehaakt, maar daar is het bij gebleven. Meester Hof van de lagere school kwam op
bezoek met een schaakbord en stukken.
Derk was erbij toen in 1961 in Roden een schaakclub werd opgericht. Hij was toen
34 en had het druk met een jong gezin en de boerderij. Tijd voor een bestuurs
functie had hij niet en in sommige seizoenen speelde hij weinig. Toch hoorde hij
bij de sterksten van de club en trots vertelt hij dat
hij ‘in het derde jaar na de oprichting van de club’
kampioen is geweest. Op de officiële lijst komt hij
niet voor. In de vroege clubhistorie werden de competities niet altijd volledig afgemaakt en de winnaars
werden niet in de annalen vermeld.
Derk is altijd een voorstander van het lidmaatschap
van de NOSBO geweest, omdat je dan tegen andere
clubs en andere schakers kon spelen. In de uitwedstrijden kwam het goed van pas dat hij een ruime
auto had. In 1986 werd hij teamleider van Roden 3.
Dat deed hij zo goed dat het team bijna promoveerde.
Het leverde hem de Toren van Verdienste op en als teamleider promotie naar
Roden 2. Met dat team behaalde hij in het seizoen 1988-89 zijn grootste triomf het kampioenschap van de derde klasse.
Trouwe leden zijn van onschatbare waarde en de club wist dat te waarderen. Op
27 mei 1982 ontving Derk, evenals Jongsma sr., Berend Schipper, Chris Visser
en Simon Winter een onderscheiding omdat zij vanaf de oprichting lid waren.
Allen kregen een fraaie, met de hand gemaakte schaakkoning. In 1996 werd Derk
benoemd tot Lid van Verdienste. Hij was toen 35 jaar onafgebroken lid. Hoe hij
dat heeft volgehouden? ‘Je gaat moe naar de clubavond toe, dan (…), na zo’n
avondje hersenspinsels, ga je lekker weer fit van geest naar huis (…).’
met een K’, aldus de omzichtige formulering in het jaarverslag. Het bestuur had
voor ƒ 13,61 aan prijzen gekocht en alle deelnemers mochten een prijsje uitzoeken.
De secretaris: ‘Hierbij bleek dat heel wat heren waarschijnlijk nogal verkwistend
met hun dame hadden gespeeld, daar ze iets uitzochten wat ze voor hun vrouw
mee konden nemen.’ Hij concludeerde: ’Deze avond was zo niet de mooiste, toch
wel de gezelligste avond.’ Het lag dan ook voor de hand dat de vereniging van het
gongschaak een jaarlijks terugkerend evenement maakte. Een enkele keer werden
zelfs twee avonden in één seizoen gereserveerd voor deze opwindende en amusante
variant van het schaakspel.
Op de gewone speelavonden ging het er heel wat rustiger aan toe, maar ook dan
was de stemming in het algemeen uitstekend. Alleen, het was wel een beetje saai
om je steeds door dezelfde tegenstanders omringd te zien en daarom wilde men zijn
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krachten wel eens met andere opponenten meten. Dit zou ook het spelpeil kunnen
verhogen. Zo gebeurde het dat Schaakclub Roden op 22 november 1961 de eerste
externe wedstrijd in haar bestaan speelde. Schaakclub Haulerwijk was de tegen
stander en dit was geen toeval. Scheltens en Holman hadden immers al vaker tegen
deze vereniging gespeeld. Roden verloor met 4½ - 6½, maar toen een paar maanden
later ‘eindelijk de lang verwachte revanche wedstrijd tegen Haulerwijk’ plaatsvond,
won Roden met grote cijfers: 8½ - 3½.
Er bood zich nog een gelegenheid aan om buiten het speellokaal in De Boskamp
te schaken, want niet alleen in Roden, maar ook elders was het geluid van de gong
te horen. Op 17 april 1962 deed Roden mee aan de eerste editie van een in Marum
georganiseerd gongschaaktoernooi. De andere vijf verenigingen kwamen uit Leek,
Marum, Gerkesklooster, Lutjegast en Surhuisterveen, zodat het toernooi zich trots
kon tooien met de fraaie naam Het Drie Provinciën Gongschaaktoernooi. Leek was
de grote favoriet, want deze club was net naar de 2e klasse van de NOSBO gepromoveerd. Maar het liep anders dan verwacht, want ook tot hun eigen verrassing wonnen
de Rodenaren. Helaas moesten ze de wisselbeker het volgende jaar weer inleveren,
want toen bleek Leek de sterkste. Beide verenigingen behaalden evenveel wedstrijdpunten, maar Leek scoorde net een half bordpunt meer dan de schakers uit Roden
die teleurgesteld, ja zelfs ‘gedeprimeerd’ naar huis terugkeerden. Vermoedelijk werd
hier de kiem gelegd voor een langdurige rivaliteit tussen Roden en Leek. Gelukkig
ging het meestal om een gezonde rivaliteit. De deelname aan de gongwedstrijden in
Marum werd het begin van een lange traditie en ook nadat Leek in 1972 dit evenement van Marum overnam, bleef Roden het toernooi trouw.
Het spelen tegen andere verenigingen beviel zo goed dat Roden besloot zich bij
de NOSBO aan te sluiten. Dit was de club inmiddels ook wel aan zijn stand verplicht.
Voor het seizoen 1962-1963 werd één team ingeschreven dat werd ingedeeld in de 3e
klasse. Ton Scheltens werd teamleider en omdat hij dit niet kon combineren met zijn
andere functie trad hij af als voorzitter. Het tiental
deed het uitstekend, want het werd bij zijn debuut in
de NOSBO meteen ongeslagen kampioen en promoveerde dus naar de 2e klasse. De volgende twee jaar
handhaafde het team zich daar, maar in 1966 degradeerde het naar de 3e klasse.
Toen het eerste tiental voor het eerst aan de
NOSBO-wedstrijden meedeed, leidde dit, zo vertelt
het jaarverslag, ‘tot een beetje herrie’ bij de overige
leden. Die wilden namelijk ook wel graag externe
wedstrijden spelen. Ze kregen hun zin, want in
december 1962 kwamen twaalf van hen uit tegen
een twaalftal gedetineerden uit Veenhuizen. De lezer In het seizoen 1962-1963 debuteerde
begrijpt dat het voor Roden om een uitwedstrijd ging. Roden 1 in de NOSBO. Het team
Uitslag: 6-6. Het zou natuurlijk veel mooier zijn om werd dat jaar met grote overmacht
met een tweede tiental in de NOSBO uit te komen, kampioen van de 3e klasse.
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maar nadat penningmeester Jongsma op het schoolbord had voorgerekend hoeveel
dit zou kosten, werd hiervan voorlopig afgezien. Pas in 1965 besloot men, ‘hoewel
het een gewaagd experiment was’, een tweede team in te schrijven. Roden II debuteerde in de 3e klasse. Sportief bezien werd het geen succes, want alle zes wedstrijden gingen verloren.
Op de avond van 16 januari 1963 bood Derk Holman zijn clubgenoot J. de Vries
een sigaar aan. Waaraan had deze dit royale gebaar te danken? De Vries had meegewerkt aan het opstellen van een huishoudelijk reglement dat die avond ter instemming aan de leden was voorgelegd. Holman was niet als enige enthousiast, want het
reglement werd door de 19 aanwezigen met algemene stemmen goedgekeurd.
Naast de gebruikelijke bepalingen kent het reglement enkele opvallende artikelen. Noch in de handgeschreven, noch in de gestencilde versie wordt in het eerste
artikel een precieze oprichtingsdatum genoemd. Het is toch merkwaardig dat anderhalf jaar na de oprichtingsvergadering in Hotel Weites niemand zich deze datum kon
herinneren. Het is nog veel merkwaardiger dat een in 1983 aangenomen reglement
wèl een exacte datum vermeldt: 1 juni 1961. Sterk dringt zich hier het vermoeden op
dat deze datering een enigszins speculatief karakter had.

In Artikel 2 wordt de vereniging expliciet verboden om op zondag wedstrijden te
spelen. Was dit op verzoek van christelijke leden? Wilde het bestuur van de Christelijke MULO waterdicht uitsluiten dat het schoolgebouw op zondag gebruikt zou
worden? Dit blijft gissen.
Artikel 3 vermeldt als doel van de vereniging: ‘Het beoefenen van het schaakspel
en het bevorderen van de bloei ervan.’ Vervolgens worden drie middelen genoemd
om dit doel te bereiken: ‘het schaken op de clubavond, het spelen van wedstrijden
in zo ruim mogelijke zin en het organiseren van simultaanwedstrijden’. Dit laatste
werd blijkbaar zo belangrijk gevonden dat het reglementair werd vastgelegd.
Tot slot iets over de toelating van nieuwe leden. Die verliep toen minder gemakkelijk dan nu. Een kandidaatlid moest zich aanmelden bij de secretaris die vervolgens
gedurende twee speelavonden diens naam op het publicatiebord bekend maakte.
Eventuele bezwaren moesten bij het bestuur gemeld worden. Na een voor de kandidaat negatief bestuursbesluit kon deze bij de ledenvergadering in beroep gaan. Hij
werd alsnog toegelaten wanneer een volstrekte meerderheid hiervoor was.
Financieel bezien ging het de vereniging in de periode 1961-1966 behoorlijk goed.
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De contributie was verreweg de belangrijkste
bron van inkomsten. Deze werd alleen betaald
over de acht maanden van het speelseizoen. In
1963 werd de contributie verhoogd van ƒ 1,50
naar ƒ 2,- per maand, vermoedelijk in verband
met de afdracht aan de NOSBO. Jeugdleden
betaalden ƒ 5,- per seizoen. Over jeugdleden
gesproken, deze komen we in deze periode
alleen maar tegen in de financiële gegevens. Al
in het eerste seizoen stond bij de inkomsten het
bedrag van ƒ 32,50 voor de post Jeugdschaakclub. Er was in dat jaar maar één jeugdlid en
het is volkomen onduidelijk waarvoor het geld
werd gebruikt en waar het vandaan kwam. Bij
de uitgaven in dat jaar zien we een klein bedrag
voor een veelzeggende post: ƒ 5,95 voor een
boek over schaakopeningen. Deze aanschaf
duidt op een zekere ambitie, maar het is niet
bekend hoe vaak het boek werd uitgeleend.
Het was heel praktisch dat de vereniging in Uitgaven 1961-1962 (N.B.: de kop ‘Uitgaven
het tekenlokaal van de MULO speelde, want Seizoen 1960/61’ is niet juist)
nu kon de penningmeester bij de jaarvergadering het financieel overzicht op een schoolbord schrijven. Aan schriftelijke stukken
deed men in die tijd nog niet. In het seizoen 1961-1962 bedroegen de inkomsten
ƒ 294,70. Vier jaar later ƒ 639,91. Deze toename werd onder meer veroorzaakt door
het iets grotere ledenaantal, de contributieverhoging en de nieuwe post van de door
de NOSBO verstrekte reiskostenvergoeding.
In het tijdvak 1961-1966 kende
de vereniging drie voorzitters, drie
penningmeesters en maar liefst vier verschillende secretarissen. Ton Scheltens
moest zijn functie neerleggen omdat hij
uit Roden vertrok, in de meeste andere
gevallen waren drukke werkzaamheden
de reden van aftreden. De vele bestuurswisselingen hebben niet verhinderd
dat de eerste vijf jaren van Schaakclub
Inkomsten 1961-1962
Roden zeer voorspoedig verliepen.
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Leden van het eerste uur Willem Jongsma, Derk Holman en
Simon Winter (v.l.n.r.) poseren met grootmeester Jan Werle
tijdens het feest ter gelegenheid van het 10e lustrum in 2011.
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1966-1972 Het absolute dieptepunt
Bestuurlijke perikelen, een falende wedstrijdleiding, een dramatische daling van
het ledenaantal, gedurende vier jaren geen NOSBO-wedstrijden en geen club
kampioenen. Zo slecht als in deze periode was het de club nooit vergaan en zo slecht
zou het de club nooit meer vergaan.
Het volgende voorval is symptomatisch voor deze jaren. In 1968 kregen de twee
afgevaardigden van Schaakclub Roden naar de NOSBO-vergadering deze boodschap
mee: ‘De NOSBO contributieverhoging van tien cent per lid per maand is wel wat
veel. De contributie moet niet zo hoog worden dat het voor de club bezwaarlijk
wordt lid van de NOSBO te blijven.’ Men maakte problemen over een uitgave van
maandelijks tien cent per lid, terwijl een kop koffie toen 50 cent kostte! Maar er was
veel meer aan de hand, onder meer op bestuurlijk vlak. Enkele voorbeelden kunnen
dit verduidelijken.
Op de jaarvergadering van 1966 ontbrak het jaarverslag van de secretaris,
omdat deze ‘niet het gras voor de voeten zowel van de penningmeester als van de
wedstrijdleider weg zou maaien’. De secretaris was op de zoals gebruikelijk slecht
bezochte vergadering overigens afwezig, evenals de penningmeester. Op de vraag
of er niet meer aandacht voor de jeugd moest komen, antwoordde de voorzitter dat
hierover in het bestuur niet gesproken was. Een en ander duidt niet op een hecht
bestuur en evenmin op een grondige voorbereiding op de jaarvergadering. In 1969
had de kascommissie geen gelegenheid de boeken te controleren. In 1970 was de
voorzitter langdurig ziek en ‘de secretaris liet zich het gehele seizoen ook niet zien,
zodat we praktisch zonder leiding zaten’, aldus het jaarverslag. Op een inderhaast
ingelaste vergadering werden een nieuwe voorzitter en secretaris gekozen, maar
hiermee waren de problemen niet opgelost. In 1972 schreef de secretaris aan het
eind van het seizoen: ‘Gaarne zou ik u vertellen hoe de uitslag van de lang niet uit
gespeelde competitie is geweest, maar de gegevens zijn niet in mijn bezit.’ Het zal
geen toeval geweest zijn dat de wedstrijdleider in dat jaar zijn functie neerlegde en
als lid bedankte.
Het niet uitspelen van de interne competitie was in deze periode een steeds maar
weer terugkerend probleem. Hoewel het voorstel van Holman om daarom op één
avond twee partijen te spelen werd aangenomen, bleven de klachten. Herhaaldelijk
werden de leden opgeroepen om ‘de competitie zo veel mogelijk uit te spelen opdat
we een zuivere stand krijgen van de speelsterkte der leden’. Dit laatste lukte zo slecht
dat in de periode 1968-1972 geen clubkampioen bekend gemaakt kon worden. Ook in
de externe competitie ging het niet goed. De uitgangspositie was al ongunstig, want
in het seizoen 1965-1966 was het eerste team gedegradeerd en verloor het tweede al
zijn wedstrijden. Naast deze sportieve tegenslagen waren er andere problemen. Derk
Holman herinnert zich bijvoorbeeld dat de wedstrijdleider tot ieders onvrede vaak
verzuimde de spelers tijdig te informeren wanneer een NOSBO-wedstrijd gespeeld
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moest worden. In 1966 werd om financiële redenen en vanwege het teruglopende
ledenaantal besloten het tweede team uit de NOSBO terug te trekken en twee jaar
later trof het eerste tiental hetzelfde lot. Een unicum in de clubgeschiedenis.
Slecht georganiseerde competities, niet meespelen in de NOSBO, bestuurlijke
problemen, dit alles bracht meerdere leden ertoe om boos op te stappen. Enkelen
liepen zelfs over naar de grote rivaal Leek. Derk Holman herinnert zich dat
Faber sr., volgens hem de grote aanstichter, zei: ‘Deze club is niks meer.
We kunnen beter overstappen naar Leek.’ Holman weet ook nog goed dat
hierdoor ‘veel wrijving’ tussen de twee verenigingen ontstond.
Het ledenaantal liep dan ook op dramatische wijze terug: van dertig
leden in 1966 naar twaalf leden in 1972. Onder deze twaalf waren twee
jeugdleden, zodat de club maar tien senioren telde. Het gebeurde vaak
dat op een clubavond maar vijf à zes leden aanwezig waren. Zo weinig
schakers in het grote schoollokaal van De Boskamp, dat moet een troosteloze bedoening zijn geweest. Het was dan ook begrijpelijk dat het bestuur
met Schaakclub Leek over een fusie ging spreken. Maar hoewel Leek ook
met teruglopende ledenaantallen te kampen had, leidde het overleg tot
niets.
In 1968 won Schaak
Wanneer Derk Holman in 1996 gevraagd wordt naar het diepclub Roden de wissel
tepunt
uit de clubgeschiedenis, antwoordt hij: ‘Het dieptepunt was
beker van het gong
dat
we
maar 12 leden hadden. Dat kwam door de wedstrijdleider.’
schaaktoernooi van
Holman had gelijk, maar je kunt hierbij aantekenen dat er sprake
Marum.
was van een negatieve spiraal waarbij meerdere ongunstige factoren
elkaar versterkten. Bijvoorbeeld: het dalend ledenaantal leidde tot dalende inkomsten waardoor de club de NOSBO verliet, wat weer tot ledenverlies leidde.
Was in deze diepe duisternis geen enkel lichtpuntje te ontwaren? Jawel, want
in 1968 won Roden het gongtoernooi in Marum voor de derde opeenvolgende keer.
Deze derde overwinning was zeer nipt: Leek behaalde 36½ bordpunten, maar
Roden scoorde net een half puntje meer en dit was voldoende om de wisselbeker
definitief in bezit te nemen. Ook moet nog vermeld worden dat de club in 1966 zijn
eerste lustrum vierde, zij het op bescheiden wijze. Buurman werd weer gevraagd een
simultaanseance te geven. Hij moest het deze keer opnemen tegen veertien tegenstanders. Meer lichtpuntjes waren in de periode 1966-1972 niet te vinden.
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1972-1980 Een tijdperk van grote bloei
Er is sprake van een niet onomstreden cultuurverandering, het ledenaantal stijgt
sterk, de club doet weer volop mee in de NOSBO, Clubblad Schaakclub Roden wordt
opgericht, sportief gaat het uitermate goed en de stemming is optimistisch. De toon
wordt gezet door een nieuwe lichting. Het verschil met de vorige periode kan niet
groter zijn.
Vanaf 1972 begon het ledenaantal licht te stijgen en met
de opkomst op de wekelijkse clubavond ging het ook
iets beter dan in de jaren daarvoor. Maar de problemen
met de indeling en het uitspelen van de interne competities bleven bestaan. Pas vanaf 1974 ging dit beter en
dat was vooral te danken aan Simon Winter die in dat
jaar wedstrijdleider werd. Derk Holman: ‘Toen Simon bij
ons de zaak ging leiden, toen ging het weer crescendo.’
Simon had nog een heel andere verdienste voor de club.
Hij zorgde namelijk voor de verslaggeving in de Leekster
Courant. Jaap Blok, over wie later meer, noemde Simon
een reddende engel: ‘De heer Winter ontpopt zich als Simon Winter in 2004. Hij was
een getrouw en goed verslaggever en redt daarmede de lid van het eerste uur en jaren
animo voor het schaakspel en de club.’ Simon was een lang wedstrijdleider. In 1973
werd hij clubkampioen. Hij
heel rustig en bescheiden persoon, een stille genieter. Je
was gedurende 56 jaar lid van
kunt je goed voorstellen dat hij zich zeer gelukkig voelde Schaakclub Roden en werd tot Lid
wanneer hij vroeg in de ochtend, het liefst bij dichte van Verdienste benoemd.
mist, in zijn eentje op het Leekstermeer aan het vissen
was. Kerkorgel spelen was een andere hobby. In 1996 werd zijn 40-jarig jubileum
als organist van de gereformeerde
kerk gevierd.
Het werk van Simon vormde
de opmaat tot ingrijpende veranderingen die niet door hem of
iemand anders van de oude garde,
maar door een nieuwe generatie
tot stand gebracht zouden worden.
De onbetwiste aanvoerders
hiervan waren Henk Dalmolen en
Peter van der Velde. Ze werden
beiden in 1973 lid. Peter: ‘De
Schaakclub Roden was in die
tijd wel een gezellige vereniging,
maar het was ook een beetje een
1977. Links Henk Dalmolen, rechts Peter van der Velde.
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club van oude heren. Er waren niet veel activiteiten: men kwam om een potje te
schaken, en dat was het wel.’ Henk was net 17 jaar, Peter was 16 en deze twee jonge
nieuwe leden wilden een cultuurverandering in de ‘club van oude heren’ tot stand
brengen. Hierin zouden ze ruimschoots slagen. Hoe hen dit lukte? Peter en Henk
waren buitengewoon gepassioneerde schakers. Dat is deel één van het verhaal. Voor
de vereniging was deel twee belangrijker, want de twee waren vastbesloten hun
passie en gedrevenheid over te brengen op de andere leden. Dit lukte hen omdat ze
al snel op drie gebieden belangrijke posities innamen. Ze traden toe tot het bestuur
en dit gaf hun een zekere macht. Verder hoorden ze al snel tot de absolute schaaktop van de vereniging en dit gaf hun een zeker gezag. Tot slot is daar het door hen
in 1977 opgerichte clubblad. Peter en Henk maakten vanaf het begin deel uit van de
driekoppige redactie en het clubblad bood hun een podium waarop ze hun ideeën
konden uitdragen. Een zeer illustratief voorbeeld hiervan is in het vierde nummer
van dit tijdschrift te vinden. Het betreffende artikel gaat over twee dilemma’s bij de
teamindeling voor de NOSBO-competitie. Allereerst de vraag wat te doen wanneer
een speler van het tweede team al twee keer is ingevallen in het eerste team. Als hij
nog een keer bij dit team invalt, mag hij niet meer met het tweede team meespelen.
Kies je hem of neem je genoegen met een zwakkere speler uit het tweede? Het tweede
dilemma omschreef de redactie als volgt: ‘Iemand is aan het begin van het seizoen
geplaatst in het 1e tiental, maar blijkt door verminderde motivatie of vormverlies
eigenlijk niet meer te handhaven. Vervanging betekent dan dat het 2e tiental een
In de periode dat Peter van der Velde lid werd van Schaakclub Roden besteedde
hij, zoals hij zelf zei, ‘ontzettend veel tijd aan het schaken. Eigenlijk veel te veel
tijd, met uitsluiting van andere leuke dingen. Ik las veel schaakboeken, bestu
deerde openingen en eindspelen, deed mee aan toernooien en was elke dag met
schaken bezig, in de periode rond 1975 toch wel enkele
uren per dag.’ Peter was aanvankelijk een tactisch schakende speler, maar in 1978 kwam daar op een merk
waardige manier verandering in. Door een fietsongeluk
kreeg hij een whiplash die hem veel hoofdpijn opleverde.
‘Door die hoofdpijn kon ik minder goed allerlei varianten
doorrekenen en dat leidde tot een meer positioneel spel
type.’ Peter was een zeer sterke schaker. Hij werd zeven
keer clubkampioen en bezet daarmee een gedeelde tweede
plaats op de eeuwige ranglijst. Na zijn studie verbleef
hij eerst voor onderzoek in Zwitserland, waarna hij naar
Calgary, ‘een onaantrekkelijke, sfeerloze’ stad in Canada, vertrok om daar in 1999
te promoveren. In het buitenland raakte Peter geen schaakstuk aan, maar toen
hij terugkeerde naar Roden werd hij weer lid van zijn oude club. Waar zijn toekomst lag? ‘Waar maakt me niet uit: Amerika, Europa, zolang het maar niet in
Calgary is.’ Maar de liefde overwint alles en inmiddels woont Peter al weer vele
jaren met zijn geliefde Paulette in het ooit door hem zo verfoeide Calgary.
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speler zal moeten afstaan, terwijl de ex-1e-tientalspeler niét voor het 2e tiental mag
uitkomen.’
Je kon volgens de redactie in deze principiële zaak twee standpunten innemen:
a) Beide tientallen zijn er alleen voor ontspanning en gezelligheid, waarbij men
ook eens tegen een andere club kan uitkomen. Hierbij is de doelstelling dus
niet in de eerste plaats promotie.
b) Men beschouwt de afdeling waarin de tientallen uitkomen als visitekaartje
van de club. Dit betekent dan wel dat de plaats van het 1e tiental de sterkte
van de club, en de plaats van het 2e de breedte van de top weergeeft.
Het eerste standpunt paste goed bij de denkwijze van de oudere generatie, bijvoorbeeld bij iemand als wedstrijdleider Simon Winter. Deze weigerde in januari
1977 om Henk van Bemmel en Frits Brandsma, op dat moment de twee beste spelers
van het tweede team, voor de derde keer als invallers aan het eerste tiental af te staan.
Later dat jaar speelde het tweede team een wedstrijd
waarbij promotie op het spel stond. Simon kon een
nieuw lid, op dat moment qua rating nummer 11 van
de club, opstellen, maar ondanks aandringen van
Peter van der Velde en de sterke eerste teamspeler
Machiel Hardonk weigerde hij dit, omdat ‘de team
geest dan doorbroken werd’. Toen Peter hem deze
keuze na een nipte nederlaag van het tweede verweet, werd Simon ‘zeer kwaad’. Henk Dalmolen: ‘Ze
schijnen dus de mening toegedaan te zijn dat men
1979. Schaakclub Roden is goed
door sentimenteel te zijn kampioen kon worden.’
vertegenwoordigd op een buurt
Het moge duidelijk zijn, Henk en Peter kozen
feest in Roden-West.
ondubbelzinnig voor het tweede standpunt, ook
V.l.n.r.: Machiel Hardonk, Peter
van der Velde en Henk Dalmolen.
omdat ‘een hoger spelend 1e tiental een grotere
zuigkracht op sterke spelers uit de omgeving zal
uitoefenen. Uit het bovenstaande moet men niet afleiden dat het 2e tiental onder
gewaardeerd wordt. Een belangrijke functie van het 2e tiental blijft (naast promo
tie) het dienen als kweekvijver voor, en springplank naar het 1e tiental.’
Het doel was helder: de vereniging moest naar een hoger niveau getild worden.
Deze teneur vinden we ook terug in het jaarverslag van 1978, waarin met tevredenheid gewag gemaakt wordt van ‘de oprichting van een clubblad dat inmiddels een
respectabele omvang begint aan te nemen en de aanschaf van een demonstratie
bord. Bovendien wordt gewerkt aan een tweede demonstratiebord, zodat gezegd
kan worden dat onze vereniging een professioneel aanzien begint te vertonen. Om
deze voorzieningen goed tot hun recht te laten komen zal het echter noodzakelijk
zijn het ledental verder uit te breiden (tot minimaal 50), en indien mogelijk, zelfs
enkele sterke spelers aan te trekken.’ Een amateurvereniging die zich professionaliseert, zo zag Schaakclub Roden zichzelf in deze tijd en in dit kader wordt op het
clubblad, een demonstratiebord en het ledenaantal gewezen.
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Om met dit laatste te beginnen: de vroeEindstand 1979-1980
Startjaar
gere clubkampioen Schipper verzuchtte
wel eens dat het pas goed met de club zou
1. M. Hardonk
1976
gaan wanneer hij aan het tiende bord of
2. A. van ‘t Riet
1979
lager zou spelen en in maart 1978 kan hij
3. P. van der Velde
1973
schrijven: ‘Nu is dat dan zover. Na een
4. H. van Bemmel
1977
groep snel sterker wordende jonge spe
lers kwamen er ook veel ervaren oudere
5. D. Dalmolen
1979
leden bij.’ Kon de secretaris in het jaar
6. J. Homans
1978
1971 slechts één nieuw lid noteren, alleen
7. H. Dalmolen
1973
al in het jaar 1977 moest hij maar liefst 26
8. J. Blok
1978
nieuwe leden inschrijven. Onder hen veel
9. C. van der Hoeven
1979
nog steeds bekende namen: Frits Bosman,
Hessel Bralds, Sjoerd Cats, Eddy Jonkheid,
10. H. Cremer
1978
Henk Kouwenberg, Jan Pezij en Henk van
In de interne competitie was sprake van
Bemmel. In de jaren na 1977 kwamen hiereen wisseling van de wacht. In 1972 en
bij: Cees Hageman, Jaap Blok, Johan Post
1973 werd de ranglijst nog aangevoerd
(1978), Dick Dalmolen, Nol van ’t Riet,
door resp. Simon Winter en Willem
Cock van der Hoeven (1979), Tom Visser
Jongsma, maar in de eindrangschikking
en Richard Matulessy (1980). Ab Colly was
van 1980 vinden we onder de eerste tien
al in 1974 lid geworden. Al met al een uitniet één van de oudgedienden.
zonderlijk rijke oogst.
Dan het aangeschafte demonstratiebord: ‘een fraai bord, met gele en zwarte velden en rode en witte stukken, ook op
afstand goed zichtbaar’. De demonstratieborden werden gebruikt bij het trainen van
jeugdspelers en senioren. Laatstgenoemden kregen in september 1978 hun eerste
les. Peter van der Velde en Henk Dalmolen gaven hun instructie aan de hand van ‘een
leuke korte partij van Capablanca die wel leerzaam is’. In het clubblad verschijnen
oproepen om aan deze trainingen deel te nemen: ‘U KOMT TOCH OOK???!!! EEN
UNIEKE KANS UW SPELPEIL NOG VERDER TE VERHOGEN.’ De lessen aan de
jeugd waren er op gericht ‘het verschil in speelsterkte met de senioren te verkleinen
en een snellere doorstroming van talent te stimuleren’.
Het verder verhogen van het spelpeil was ook een belangrijke functie van het
clubblad. Peter van der Velde begon in het eerste nummer van de eerste jaargang
met een serie van uiteindelijk 28 afleveringen over de theorie van het eindspel en
Henk Dalmolen schreef een reeks artikelen over de ideeën achter de opening. Ook
probeerde hij door bijdragen over onderwerpen als afbreken en herhaling van zetten
de lezers kennis van reglementen en spelregels bij te brengen.
De NOSBO-competitie was bij uitstek het toneel waarop de hoge ambities waargemaakt moesten worden en de vereniging zou hier op zeer overtuigende wijze in
slagen. Na een afwezigheid van vier jaar was de club in 1972 weer tot de NOSBO toegetreden. Het bestuur had indertijd besloten dat ‘de 8 sterkste spelers worden opge
steld, de overige 2 rouleren; dan speelt ieder lid eens mee’. Maar de gedachte dat
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meespelen belangrijker is dan winnen was inmiddels verdrongen door de gedachte
dat je meespeelt om te winnen. En dit lukte! Het eerste team werd in het seizoen
1974-1975 kampioen in de 4e klasse, de laagste afdeling van de NOSBO, en promoveerde vier jaar later naar de Promotieklasse, de hoogste afdeling. Een ware triomftocht! Als blijk van waardering voor deze prestatie boden het gemeentebestuur en de
sportraad de vereniging een schaakklok aan.
Ook in de breedte ging het goed. Uit het jaarverslag van 1974: ‘Door het ontwik
kelen van activiteiten moet het mogelijk zijn onze club verder te versterken en uit
te bouwen, zodat we mogelijk in volgende jaren met meerdere tientallen kunnen
deelnemen aan de NOSBO-competities. Het bestuur heeft zich voorgenomen om
hieronder, met behulp van de clubleden, haar schouders te zetten.’ Dit ambitieuze
plan werd gerealiseerd. In 1976 kon een tweede team ingeschreven worden en sindsdien zou Schaakclub Roden altijd met tenminste twee teams in de NOSBO vertegenwoordigd zijn. In deze periode speelde gedurende vier jaren ook een derde team mee
in de externe competitie.
Meerdere leden van de vereniging schaakten in deze jaren niet alleen in teamverband, maar ook individueel mee in de NOSBO. De strijd om het persoonlijk
kampioenschap leverde in het seizoen 1976-1977 veel mooie
successen op. Peter van der Velde won de reservegroep
en promoveerde naar de hoofdgroep. Pieter Doller werd
derde bij de jeugd tot 20 jaar. De mooiste prestatie werd
geleverd door de 14-jarige Frits Brandsma, want hij werd
kampioen in de leeftijdscategorie tot 16 jaar. Dit was de
eerste keer dat een lid van Schaakclub Roden het persoonlijk NOSBO-kampioenschap behaalde. In 2006 zou Dick
Dalmolen deze prestatie herhalen, maar in een heel andere
leeftijdscategorie, namelijk bij de veteranen. In 1981 toonde
Brandsma zich weliswaar weer de sterkste schaker van Groningen en Drenthe, nu in de categorie tot 20 jaar, maar toen
1981. De 18-jarige Frits
was hij geen lid meer. In 1980 eindigde Dick Dalmolen met
Brandsma uit Roden is in
een score van 6½ uit 9 op de derde plaats in de reservegroep
de leeftijdscategorie tot 20
en dit was voldoende om naar de hoofdgroep te promovejaar de sterkste schaker van
ren. Dick: ‘Met mijn bescheiden rating van 1625 moet ik het
Groningen en Drenthe.
volgend jaar in de hoofdgroep opnemen tegen spelers met
een minimale rating van 2050. Enfin, ik doe het mezelf aan.’ De hoofdgroep leverde
hem, evenmin als Peter drie jaar tevoren, inderdaad geen succes op.
Een jaar eerder had Dick aan het Reinbouwtoernooi in Velp meegedaan.
Toernooideelname kan de schaker sterker maken. Dick: ‘Om zo’n groot mogelijke
ervaring op te doen had ik me bewust in een sterke groep laten indelen.’ Het was
voor hem dan ook vaak hard werken tijdens het 8-daagse toernooi: ‘Op de donder
dag bijvoorbeeld heb ik van ‘s morgens half tien tot ‘s avonds half tien vrijwel onaf
gebroken aan het bord gezeten. Voor een schaakfanaat, die ik sinds een jaar ben,
geen probleem. Maar voor een gezin dat mee op vakantie is, niet zo leuk.’ Reed Dick
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in een gezinsauto naar Velp, Pieter Doller en Henk Dalmolen maakten de tocht per
fiets tot ze door hevige regenbuien gedwongen werden de trein te nemen. Op de fiets
naar een schaaktoernooi, dat is riskant. Dit ontdekten Henk en Peter van der Velde
toen laatstgenoemde op weg naar een toernooi in Zuidhorn een lekke band kreeg.
Dat ze terug moesten vonden ze niet zo erg, veel erger was dat ‘hierdoor leden van
de sc. Leek, onze eeuwige concurrent, 1e, 2e en 3e werden’. Per fiets, met de bus of
met de auto, in deze tijd zwermden veel leden uit naar plaatsen als Assen, Delfzijl,
Uithuizen en Emmen om daar aan toernooien mee te doen.
Het hart van de schaakclub klopte echter niet in die plaatsen, maar in het tekenlokaal van De Boskamp. Daar ontmoetten de leden elkaar wekelijks en Berend
Schipper kon in 1977 schrijven: ‘Het is weer gezellig druk, zoals we dat nu een paar
jaar gewoon zijn.’ Het speellokaal was soms overvol en dit betekende dat conciërge
De Vries heel wat potten koffie moest zetten. ‘Om hem iets van zijn drukke werk
zaamheden te ontlasten’ werd besloten het tijdstip waarop afgebroken kon worden
te verschuiven van de 40e naar de 30e zet. Zijn werkzaamheden werden later nog
meer verlicht doordat een automaat in De Boskamp werd geplaatst. In 1978 merkte
Blok bij een uitwedstrijd in Hoogeveen op: ‘Hier kun je alleen koffie krijgen, wat
drie kwartjes kost, en bij ons kun je voor een kwartje tomatensoep, ossenstaart
soep, koffie en chocolademelk krijgen.’ Dit ruime aanbod verblijdde ongetwijfeld alle
leden, maar dit gold vermoedelijk in mindere mate voor een andere nieuwigheid, de
aanschaf van een aantal kunststof spelen.
Er was ondanks de eerdergenoemde meningsverschillen in het algemeen een sfeer van saamhorigheid
en enthousiasme. Wanneer Sjoerd Cats helemaal
naar Emmen moet om daar een afgebroken partij uit
te spelen, gaan Simon Winter en Henk Dalmolen voor
de gezelligheid en mentale ondersteuning mee. Wanneer in Baflo een NOSBO-wedstrijd gespeeld wordt
waarvan de uitslag ook voor Roden belangrijk is, gaat
een volle auto naar Noord-Groningen om de afloop
27-9-1979. Roden 1 speelt zijn
van nabij mee te maken. In 1979 bleek uit de reaceerste wedstrijd in de Promotie
ties op een door het bestuur gehouden enquête dat
klasse. V.r.n.l.: Nol van ‘t Riet,
Jaap Blok, Dick Dalmolen.
19 leden in de zomervakantie wilden doorschaken.
Sommigen voelden ervoor om dan niet alleen voor de
lol te spelen, zij zouden ook wel theorielessen willen hebben. De secretaris beloofde
te onderzoeken of de Brinkhoeve in de zomermaanden beschikbaar was. Leden van
het tweede team hadden eerder al eens gevraagd of de betere spelers hun partijen
wilden analyseren.
Die betere spelers werden ook ingezet bij het analyseren van afgebroken partijen
uit de NOSBO-competitie. Peter van der Velde en Henk Dalmolen besteedden soms
meer dan 20 uur aan één stelling. Ze kregen regelmatig hulp van Machiel Hardonk en
de twee jongelieden kwamen graag naar diens huis, al was het maar omdat hij twee
‘bloedmooie’ dochters had. Hardonk kon je bij de analyses goed gebruiken, want met
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hem had de vereniging een zeer sterke speler binnengehaald. Voordat hij in 1976
lid werd, speelde hij jarenlang in het eerste team van Schaakclub Groningen. Cees
Hageman herinnert zich hem als een zelfverzekerde man: ‘Hij ging direct achter
het bord zitten, met de houding van: Wie is mijn volgende slachtoffer?’
Hardonk zou inderdaad de nodige slachtoffers maken, want hij won niet
alleen als eerste de in 1976 ingevoerde interne bekercompetitie, hij werd
ook twee keer clubkampioen. Peter van der Velde, die in 1976 zijn eerste
clubtitel behaalde, was zijn grote concurrent.
Peter had in de persoon van Caspar Smit een gedenkwaardige voorganger. Simon Winter: ‘Ene mijnheer Smit kwam even langs en bleef.
Een beetje stoeien met onze smaakmakers Henk Dalmolen en Peter van
Caspar Smit
der Velde en hij steeg vrij vlot naar de eerste plaats.’ Smit verbleef van
1974 tot 1975 een jaar lang bij zijn oma in Roden en in dit ene jaar was hij zeer
succesvol. Hij won als 18-jarige het clubkampioenschap en was daarmee de jongste
kampioen uit de geschiedenis van de vereniging. Bovendien had hij zowel in de NOSBO-competitie als bij het Gongschaaktoernooi in Leek een score van 100%. Er is nog
iets zeer opmerkelijks over hem te vertellen. Smit vertrok in 1975 naar het westen
om jaren later als meester in de rechten naar het noorden terug te keren. Daar werd
hij penningmeester van het bestuur van de Stichting Schaak Groningen. Deze in
1988 door Johan Zwanepol opgerichte stichting organiseerde jarenlang rond kerst
de wereldwijd bekende internationale grootmeestertoernooien. Caspar Smit werd
zo gewaardeerd dat het bestuur na zijn overlijden in 1997 de Caspar Smit Award
instelde en het was grootmeester Gurevitsch die als eerste deze trofee in
ontvangst mocht nemen. Caspar Smit was trouwens de opvolger van Bob
van Maanen. Bob maakte als penningmeester deel uit van het eerste
bestuur dat Dick Tommel als voorzitter en Dick Dalmolen als vicevoorzitter had. Het is wel heel toevallig dat alle vijf hier genoemde
bestuursleden lid van Schaakclub Roden zijn of zijn geweest.
Schaakclub Roden kende ook een opmerkelijke trofee. In 1978
reikte Blok voor het eerst een Toren van Verdienste uit. De Toren was
vervaardigd door klokkenmaker Roelof Kloosterman, een zwager van
Derk Holman. Henk Dalmolen was de gelukkige en iedereen begreep
waarom. Het jaar daarna mocht Evelaar de trofee in ontvangst nemen,
omdat, aldus Blok, ‘dit trouwe lid ondanks lage scores in de interne
competitie toch altijd zijn enthousiasme en goede humeur weet te
bewaren’. Na 1978 is De Toren van Verdienste nog 33 keer uitgereikt.
De namen van de winnaars werden handmatig in de toren gekerfd.
Met de interne wedstrijden was van alles en nog wat aan de hand.
In 1979 werd de drie jaar eerder ingevoerde bekercompetitie vervangen
door een snelschaakcompetitie. De in zeven ronden volgens het Zwitserse
systeem verspeelde bekerwedstrijden namen vermoedelijk te veel speelavonden in
beslag. In hetzelfde jaar werd een prijs voor het beste NOSBO-resultaat ingesteld.
Deze beslissingen leverden geen problemen op, maar dit gold niet voor de strijd om
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het algemeen clubkampioenschap. Over het hierbij toe te passen systeem werd eindeloos gediscussieerd. Een korte samenvatting van deze discussies leert het volgende.
In 1971 werd geprobeerd een dubbele competitie te spelen, waarbij de leden werden
opgeroepen aanwezig te zijn of anders partijen thuis te spelen. Een jaar later stelde
Chris Visser voor om aan het begin van het seizoen alle partijen voor het hele jaar
vast te stellen. In 1975 werd de competitie begonnen met groepen van acht spelers,
waarna de spelers op grond van een ingewikkeld puntensysteem twee keer opnieuw
ingedeeld werden. Een jaar later kwam het
bestuur met twee voorstellen tot wijziging
van het competitiesysteem die beide na ‘een
levendige discussie’ werden verworpen. Wel
werd in dat jaar besloten het Keizersysteem
in te voeren. In mei 1979 vroeg het bestuur,
omdat ‘ons is gebleken dat enkele (?) leden
onvrede hebben met het huidige competitie
systeem’ of de leden schriftelijke voorstellen
ter verbetering wilden indienen. Alleen Ab
Colly reageerde, maar zijn voorstel werd verworpen. Maar het ‘geklaag’ bleef en gezien
de ‘jaarlijks terugkerende problemen rond
Tot de computer een rol ging spelen
het
te kiezen competitiesysteem’ hield een
moest wedstrijdleider Simon Winter
getergd bestuur de leden in 1980 voor ‘dat
de uitslagen handmatig verwerken.
als U een ander systeem dan het huidige wil,
dat U er dan zelf maar mee moet komen. We nemen echter dit keer geen genoegen
met vrijblijvende ideeën.’ In september van dat jaar werd een extra ledenvergadering ingelast, uitsluitend gewijd aan het competitiesysteem. Dick Dalmolen, Derk
Holman en Nol van ’t Riet hadden aan de oproep van het bestuur gehoor gegeven,
maar hun voorstellen werden verworpen en alles bleef min of meer zoals het was.
Hoe ging het in de jaren ’70 met de jeugd? Deze vraag vergt een tweeledig antwoord: heel goed en heel slecht. Het ging goed met de goede jeugdleden, spelers als
Henk Dalmolen, Frits Brandsma en Pieter Doller. De laatste schaakte als 14-jarige
leerling van De Boskamp voorafgaande aan de lessen nogal eens met enkele medeleerlingen. Ze speelden dan met de schaakstukken van Schaakclub Roden in het
lokaal waar dit materiaal opgeborgen was. Dit ontging directeur Berend Schipper
niet en hij vroeg hen om lid van de schaakclub te worden. Pieter herinnert zich: ‘Er
was niets voor de jeugd, we speelden met de senioren mee, in hetzelfde speeltempo.’
Nu hadden deze jonge talenten ook geen jeugdleiders nodig, want ze schaakten zeer
frequent tegen elkaar, onder meer in de vorm van tienkampen, en ze leerden zo heel
veel van elkaar. Pieter: ‘Peter van der Velde was mijn voorbeeld. De Pirc opening ben
ik door hem gaan spelen.’ Deze spelers konden zich meer dan goed in de senioren
competitie handhaven, maar met veel andere jeugdspelers ging het minder goed,
beter gezegd: met hen ging het ronduit slecht. In de jaren na 1975 was er sprake
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van een sterke aanwas van jeugdleden en het bestuur overwoog in 1977 zelfs om een
jeugdvijftal in de NOSBO mee te laten spelen, maar Henk Dalmolen dacht hier het
zijne van: ‘Of dit wel zo nuttig is, weet ik niet, want onze jeugdleden zijn nog vrij
slecht; bovendien zijn ze nog niet zo serieus. Ze zijn regelmatig in de gang aan het
voetballen met een tennisballetje en de vorige week waren ze in het donker aan het
verstoppertje spelen in het lokaal naast het onze.’
Een jaar later nam het bestuur dan ook het volgende besluit: ‘De jeugdcompeti
tie zal worden afgeschaft, aangezien de jeugd zich niet voldoende gedisciplineerd
weet te gedragen. Voortaan zal de jeugd bij de seniorencompetitie worden onder
gebracht, en zal dus minimaal tot 21.00 uur beschikbaar moeten zijn. Jeugdleden
die vroeger de club moeten verlaten zullen dan maar enkele jaren later opnieuw
lid moeten worden.’ Dit plan werd, zoals te verwachten, geen succes en in 1979 werd
de jeugdafdeling ‘wegens gebrek aan belangstelling’ zelfs helemaal opgeheven.
Om vergrijzing te voorkomen moest, aldus het
bestuur, een permanente jeugdleider aangesteld
worden, maar het bleek dat niemand zich voor
deze functie beschikbaar wilde stellen. Toch deed
secretaris Peter van der Velde nog een poging het
jeugdschaak weer van de grond te tillen en hij
nam daartoe contact op met de Hoeksteen. Deze
school deed veel aan jeugdschaak en behaalde
zelfs het NOSBO-kampioenschap voor basis
scholen, maar dit contact leidde vooralsnog tot
niets.
Gongtoernooi Leek 1979. Rechtsboven
Het spreekt vanzelf dat de begroting door
staande v.l.n.r. Jaap Blok, Henk Dal
het sterk toegenomen ledenaantal sterk steeg.
molen (in schaaktrui) en Peter van der
In 1972 bedroegen de inkomsten nog geen 1000
Velde. Op het middelste bord doet Henk
gulden, in 1980 was dit bedrag verviervoudigd. Er
van Bemmel een zet.
bestond meestal een behoorlijk evenwicht tussen
inkomsten en uitgaven, maar in het jaarverslag van 1976 lezen we: ‘De cijfers van
het afgelopen seizoen zijn door de penningmeester H. Dalmolen volledig op stencil
gezet en aan alle leden toegezonden. Er is een negatief saldo van ƒ 70,65, terwijl er
aan het begin van het seizoen een positief saldo van f 488,21 was.’ De penningmeester sprak over onvoorziene uitgaven, maar het jaarverslag vermeldt niet waaruit deze
bestonden.
Vermoedelijk was het tekort voor een deel te wijten aan de uitgave van ƒ 332,voor de aanschaf van schaakklokken. Het bestuursvoorstel om gezien het tekort de
contributie te verhogen werd verworpen en in plaats daarvan besloot men om de tot
dan uit de kas betaalde koffie voor eigen rekening te nemen. We vinden bij de kosten
van het seizoen 1975-1976 trouwens nog twee andere interessante posten: ƒ 10, voor
een gelukstelegram aan Euwe ter gelegenheid van diens 75e verjaardag en een post
van ƒ 34,84 voor knakworsten, frisdranken en bier. Gezien de dateringen was er vermoedelijk geen verband tussen beide uitgaven.
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Henk Dalmolen was een nauwgezette
Op 18 februari 1973
penningmeester. Dit merkten de leden
noteerde
de
toen
die een contributieachterstand hadden,
16-jarige Henk Dalwant zij werden, wanneer de penningmolen in zijn dagboek:
meester op contributiejacht was, thuis
‘Ik ben dol op schaken
door hem bezocht. Ook leden die inmidgeworden. Ik zit nu op
dels verhuisd waren werden benaderd,
een schaakclub. Het
behalve wanneer het bedrag dat zij nog
gaat redelijk goed.’
aan reiskostenvergoeding moesten ontHenk had veel gemeen met Peter van der
vangen groter was dan hun betalingsachVelde. Ze hadden dezelfde overgrootvader
terstand. Niet alleen de penningmeesen gingen samen naar de Rijks-HBS in Groter was heel precies, dit gold ook voor
ningen, de stad waar ze later beiden studeersommige kascommissies. Kort voor de
den. Ze maakten alle twee op jonge leeftijd
jaarvergadering van 1978 kreeg Henk
deel uit van de redactie van de Roder Loper
bezoek van twee commissieleden die hem
en van het clubbestuur, Henk als jongste
indringende vragen stelden over een uitbestuurslid ooit. Hij was een zeer actieve
gave van ƒ 0,25 voor het bellen vanuit een
schaker. In het jaar 1978 schaakte hij zowel
telefooncel. De heren meenden namelijk
bij Roden als bij Schaakclub Groningen,
te weten dat het gezin Dalmolen vóór het
speelde hij veel correspondentie
partijen
vanuit de telefooncel gevoerde gesprek
en meerdere vriendschappelijke matches
al een telefoon thuis had en het daarmee
met clubgenoten. Bovendien deed hij in dat
bellen kostte maar ƒ 0,16! Was er dus
ene jaar aan maar liefst 15 toernooien mee.
niet 9 cent te veel gedeclareerd? De heren
Vanwege zijn vele voor de club verrichte
gingen zo ver dat ze Henks moeder erbij
werkzaamheden werd hij in 1986 benoemd
haalden om ook haar te vragen op welke
tot Lid van Verdienste. In 1994 haalde hij
datum de telefoon was aangeschaft.
zijn master, met informatica, Russisch en
In 1979 was er opnieuw sprake van
bepaalde wiskundeonderdelen als hoofdeen negatief saldo en daarom wilde het
vakken. Het schaakspel had hij toen al lang
bestuur een contributieverhoging van
ingeruild voor andere hobby’s.
ƒ 75,- naar ƒ 85,- voor de senioren en van
ƒ 30,- naar ƒ 40,- voor de junioren. Dit
voorstel werd verworpen, want de verhoging zou voor jeugdleden wellicht bezwaarlijk zijn en de drempel naar de club verhogen. Daarom besloot de ledenvergadering
de contributie voor de jeugd op ƒ 30,- te handhaven en de contributie voor de senioren te verhogen tot ƒ 90,- per jaar.
Een van de belangrijkste gebeurtenissen uit de periode 1972-1980 was ongetwijfeld de oprichting van het clubblad. Nadat uit een enquête was gebleken dat de leden
zo’n verenigingsorgaan op prijs zouden stellen, verscheen op 8 december 1977 het
eerste nummer van Clubblad Schaakclub Roden. De gemiddelde leeftijd van de uit
Peter van der Velde, Henk Dalmolen en Frits Brandsma bestaande redactie was 18
jaar en hiermee was het de jongste redactie ooit. Peters vader was schoolhoofd in
Roderwolde en Peter en Henk herinneren zich dat het blad gedrukt werd op de stencilmachine van diens school. Door het weergeven van uitslagen en standen en van
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verslagen van wedstrijden en toernooien had het clubblad, na 1981 bekend onder de
naam Roder Loper, een nuttige informatieve functie. De eerder gememoreerde artikelen van Peter en Henk over eindspel en opening werden aangevuld met zeer uitgebreide partijanalyses, zodat het blad ook een duidelijk instructieve functie had. In
1978 vertrok redactielid Frits Brandsma naar Groningen waar hij het clubschaak al
gauw liet voor wat het was. Ieder maakt zijn eigen keuzes. Toen hij NOSBO-kampioen
in de categorie tot 16 jaar werd, liet Brandsma favoriet Erik Hoeksema achter zich.
Hoeksema bleef het spel trouw en haalde de meestertitel in het schaken, Brandsma
stopte met schaken en werd meester in de rechten, later hoogleraar Romeins recht.
Als redacteur werd hij opgevolgd door Jaap Blok en dit bleef niet onopgemerkt.
Wedstrijdverslagen waren tot dan feitelijk van aard, maar de eerste bijdrage van
Blok, een verslag van de wedstrijd Roden II – Vizier (Beilen), begon zo:
In Middendrenthe zweeft Beylen, een dorp waar de tijd niet op de klok
valt af te lezen of misschien geheime krachten de klok regelen. Op zomer
tijd dan kwamen ze binnen, de Beylers en daarmede het onwezenlijke van
poelen met witte wiven en zwarte brammen. Schuchter, te schuchter ant
woordden de Redenaren op de grillige openingszetten van de Beylaarse
ruiterij. Voors, de veteraan, gehard in vele ruitergevechten, bekeek het
even en mompelde: flauwe kul, geen ge… (onverstaanbaar gemompel)
en sloeg met enkele klappen van zijn goedendag de Beyler neer. Het kon
dus en meteen sloegen de Rodenaren toe. Jongsma, vergrijsd in dienst
van vrouwe Caissa, lachte ook om de wiven en brammen (2-0).
Met deze bijdrage gaf Blok zijn visitekaartje af. Er zouden nog veel artikelen van zijn
hand verschijnen en Blok zou door zijn uitgesproken opvattingen en karakteristieke
schrijfstijl een geheel eigen stempel op het clubblad drukken.

Ab Colly was gedurende 43 jaar lid van
Schaakclub Roden. In deze periode ver
vulde hij onder meer de functie van
teamleider en penningmeester.
Samen met zijn vriend Eddy Jonkheid
organiseerde Ab de eerste Ot & Sien
toernooien.

Cees Hageman is al 44 jaar lid. Hij is
hiermee van de nu actieve leden van
Schaakclub Roden na Derk Holman
degene met de meeste dienstjaren.
Cees was onder meer teamleider van het
tweede team en hij was gedurende maar
liefst 12 jaar penningmeester
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De eerste pagina van het eerste nummer van het clubblad van Schaakclub Roden
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1980-1990 Een decennium vol afwisseling
Vijf verschillende voorzitters, vijf verschillende clubkampioenen, drie onder
komens, het eerste team wisselt de promotieklasse in voor de tweede klasse, het
aantal jeugdleden stijgt van 1 naar 32 om vervolgens sterk te dalen en er dreigt
drie keer een afsplitsing. Een periode vol veranderingen, al is er ook sprake van
continuïteit.
‘De zaaltjes zijn iets gezelliger dan het schoollokaal waar we nu zitten: gordijnen,
vloerbedekking, stoelen met stoffen bekleding, etc. Er zijn meer soorten consump
ties te krijgen en we zullen minder problemen met afgebroken partijen krijgen,
omdat we tot ongeveer 12 uur kunnen doorgaan.’ Zo schilderde het bestuur in
juli 1980 de voordelen van een verhuizing van de Christelijke MULO naar Op de
Helte, een tegen de gereformeerde kerk aangebouwd zalencomplex. Als nadeel werd
de hogere prijs voor consumpties genoemd. Een kop koffie zou ƒ 1,00 gaan kosten.
Nadat een enquête had uitgewezen dat de leden
vóór een verhuizing waren, werd de overgang
van een christelijke school naar een christelijk
zalencomplex een feit. Koster Jan Kloosterman,
een zwager van Derk Holman, nam de plaats in
van conciërge De Vries. Een speler van Schaakclub Groningen beschreef de door de vereniging
gehuurde ruimte zo: ‘In een kleine zaal zal de
slag plaatsvinden. Op een kast tientallen bij
bels. In hetzelfde gebouw een Israëlisch koor dat
onder andere Jiddische liederen aan een 400
Op de Helte
man tellend publiek ten gehore brengt.’
De ledenvergadering van oktober 1980 was de eerste bijeenkomst in het nieuwe
onderkomen en bij deze gelegenheid bedankte voorzitter Hardonk directeur Schipper
en conciërge De Vries voor de door hen gedurende 19 jaar in De Boskamp geboden
gastvrijheid. Op deze vergadering trad Hardonk af als voorzitter en dit werd niet
door alle leden in ernstige mate betreurd. Hardonk was ’niet onsympathiek, maar
wat afstandelijk. Met hem begon je niet gauw een vriendschappelijk gesprek.’,
aldus Dick Dalmolen. Johan Zwanepol: ‘Geen persoon voor de gezelligheid. Hij
kwam om te schaken en was na afloop van de partij snel vertrokken. Het was wel
een echte heer.’ Het is niet verwonderlijk dat iedereen Hardonk altijd bij de achternaam noemde, maar er was één uitzondering: Simon Winter sprak de hoogleraar
steevast aan met ‘doctor’. Het contrast tussen Hardonk en zijn opvolger was groot,
ze waren elkaars tegenpolen. Was Hardonk als voorzitter ‘niet gezichtsbepalend’,
over zijn opvolger herinnerde Jan Pezij zich: ‘Wel is me bijgebleven, dat we op enig
moment een razend enthousiaste voorzitter hadden met als gevolg dat nagenoeg
iedereen in een commissie zat en dat er voortdurend vergaderd werd.’ De naam
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van deze enthousiaste voorzitter was Cock van der Hoeven. Hij was niet alleen een
enthousiaste voorzitter, maar ook een enthousiaste en verdienstelijke schaker, een
vaste kracht in het eerste team. Maar hij vond schaken niet de allerbelangrijkste zaak
in het leven: ‘Uit het schaken voortvloeiende contacten onderling kunnen mijns
inziens wel eens zwaarder wegen dan een wekelijkse zwijgzame confrontatie met
een “tegenstander” op een clubavond, hooguit “humaan” bekroond door een vochti
ge-triomfantelijke dan wel teleurgestelde handdruk!’
Van der Hoeven vond dat de club niet goed georganiseerd was en
hij wilde een stevig bestuur om hier verandering in aan te brengen. Als
voorwaarde bij zijn verkiezing tot voorzitter had hij de eis gesteld dat
Dick Dalmolen secretaris zou worden. Een van de eerste klussen voor
de pas in de rechten afgestudeerde Dick was het opstellen van nieuwe
statuten en een huishoudelijk reglement. Jan Pezij, net als Cock en
Dick nog maar kort lid, werd penningmeester, maar hij zou zich met
veel meer dan alleen de penningen bemoeien. Henk Dalmolen kreeg
de nieuwe en nog steeds bestaande functie van materiaalbeheerder.
Cock van der
Het bestuur zag als zijn hoofdtaak de jeugdopleiding nieuw leven
Hoeven
in te blazen en het was hierin buitengewoon succesvol. Het vorige
bestuur was in 1979 vanwege gebrek aan belangstelling met de jeugdopleiding
gestopt, het nieuwe bestuur moest in 1982 vanwege een te grote belangstelling een
ledenstop invoeren. Hoe is deze ommekeer te verklaren? Vrijwel onmiddellijk na
zijn aantreden kwam het bestuur met een uitgebreid jeugdplan waarin allerlei acties
waren beschreven. In de plaatselijke pers verscheen een op de jeugd gerichte advertentie en ook werden alle basisscholen in de omgeving aangeschreven. Op de Hoeksteen zat een groepje van vijf fanatieke schaakvrienden, onder wie Kees Hilhorst, en
zij werden alle vijf lid. Clubleden werden opgeroepen hun schakende kinderen als lid
aan te melden en dit leidde ook tot een aantal nieuwe jeugdleden, onder wie een zoon
van de voorzitter en twee zonen van de penningmeester. De wekelijkse verslagen in
de pers waren ook belangrijk, ‘zeker gezien de wervende kracht, met name op jon
geren, die alle verwachtingen overtreft. Als ze hun namen
en de uitslagen van de door hen gespeelde partijen in het
streekblad lezen, betekent dat kennelijk een stimulans’, aldus
Van der Hoeven. In januari 1981 organiseerde de vereniging
een jeugdtoernooi en dit werd ‘een geweldig en gerucht
makend succes dat met de steun van veel senioren en van de
onvolprezen heer Kloosterman tot stand kwam. 32 jongeren
in actie, een lust voor het oog! Dit vraagt om een herhaling.’
Die herhaling kwam een jaar later en dit tweede toernooi
1981. Staande v.l.n.r.: Cock
werd gewonnen door de eerder genoemde Kees Hilhorst.
van der Hoeven, Simon
Winter en Henk Dalmolen als Mede door al deze initiatieven groeide de jeugdafdeling snel.
toeschouwers bij het eerste In maart 1981, nog geen vijf maanden nadat het nieuwe
door Schaakclub Roden geor bestuur was aangetreden, kon de voorzitter in het clubblad
ganiseerde jeugdtoernooi
schrijven dat ‘de jeugd onze schaakclub heeft ontdekt. Deze
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aflevering bevat een bijgewerkte ledenlijst, waarop u ruim 20 junior-leden kunt
aantreffen. Wie had dat gedacht? Hoe verheugend ook, de huidige stormachtige
ontwikkeling vereist wel een aangepaste instructie. Op zo kort mogelijke termijn
zullen we proberen het enthousiaste team van ca. 8 instructeurs uit te breiden,
zodat er elke donderdagavond niet 2, maar zeker 3 aanwezig zijn.’ Nog in dezelfde
maand werd een rooster gepubliceerd met de namen van maar liefst twaalf instructeurs, onder wie Henk van Bemmel, Dick Dalmolen, Tom Visser en Jan Pezij. Laatstgenoemde speelde als leider van de jeugdcommissie bij de organisatie een belangrijke rol. Per lesavond traden drie instructeurs op zodat de in drie niveaugroepen
ingedeelde jeugd adequaat bediend kon worden. Als lesmethode werd het boek
‘Juniorenschaak’ van Berry Withuis gebruikt.
Al met al een mooie en ambitieuze opzet, maar
in 1983 moest het bestuur melden: ‘Alle leden van de
jeugdcommissie hebben hun functie neergelegd waar
door het jeugdschaak op de Schaakclub Roden ernstig
in gevaar komt. Het bestuur verzoekt zeer dringend om
de medewerking van de leden.’ Er kwam dat jaar ook
geen derde jeugdtoernooi. Er zijn meerdere verklaringen
voor deze teloorgang. Misschien speelde een rol dat Cock
van der Hoeven, de drijvende kracht achter alle plannen,
1982. Links voor: Kees Hilhorst
in 1982 als voorzitter was gestopt. Maar zijn opvolger
bij het door hem gewonnen
Eddy Jonkheid wees op een dieperliggende oorzaak: ‘Er
tweede Jeugdschaaktoernooi
kan ook te veel tijd gaan zitten in het organiseren van
van Schaakclub Roden.
allerlei dingen en dan vervlakt meestal de continuïteit.’
Tom Visser gebruikte later het beeld van een te hard opgeblazen ballon.
Nadat de ballon geknapt was, bleef de jeugdbegeleiding overigens wel bestaan,
maar in sterk afgeslankte vorm, want het kostte bijzonder veel moeite voldoende
lesgevers te werven. Jaap Blok en Onno Elzinga waren vaste krachten en er kwam
gelukkig ook hulp van buitenaf in de persoon van ‘mijnheer de Vries die gedurende
enkele jaren speciaal uit Een naar de schaakclub kwam om de jeugd instructie te
geven omdat er van de club zelf te weinig instructeurs waren!!’, aldus Kees Hilhorst
die samen met Piet de Vries als lesgever optrad. De Vries begeleidde trouwens een
schoolteam in Een dat in 1985 onder de vlag van Schaakclub Roden meespeelde in
de NOSBO‑jeugdcompetitie.
Het aantal jeugdleden steeg in het seizoen 1981-1982 van 20 naar 32, maar
daalde nadien gestaag tot er in 1993 nog 7 over waren. Kwalitatief bezien ging het
in die zin heel goed dat in dit decennium maar liefst 15 jeugdleden doorstroomden
naar de seniorencompetitie en sommigen van hen deden het daar uitstekend. Edwin
Heijs meldde zich in 1986 als 15-jarige aan als lid en deze talentvolle speler werd vier
jaar later kampioen bij de senioren. Hij was een bij uitstek positionele schaker. Zijn
leermeester Blok had hem de fijne kneepjes van het positiespel bijgebracht: ‘Zijn
partijen, zijn ideeën over hoe je stukken moet opstellen, lijnen gebruiken, zwakke en
sterke velden … Op dat moment realiseerde ik me dat niet zo, maar achteraf is dat
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Richard Matulessy is in 1950 in Soerabaja geboren. Hij had acht zussen en vier
broers. Twee van de zussen hadden een
Russische vriend en van hen heeft Richard
schaken geleerd. In 1965 verhuisde het
gezin naar Nederland en vijftien jaar later
werd hij via zijn aanstaande schoonvader
Sjoerd Cats lid van Schaakclub Roden. Hij
was nog maar een paar maanden lid toen
Cees Hageman over hem schreef: ‘Zoals
wij van hem gewend zijn gaat onze speler
furieus in de aanval, veronachtzaamt zijn
verdediging, rocheert niet ... !!! Het eind
spel was nog bijzonder spannend en zat
vol valstrikken.’ Richard was inderdaad
een bij uitstek tactische schaker, die in zijn
spel de nodige valstrikken weefde. Bekend
is de Matulessy-Truuk: na 1. e4 c5 2. Pf3 d6
3. c3 Pf6 4. Le2 Pxe4 verliest zwart een
stuk. Hij was een uiterst fanatieke speler
die, zoals uit het verhaal van schoonmoeder Cats blijkt, niet heel goed tegen zijn verlies kon: ‘Als hij gewonnen heeft, komt hij
binnen met een “big smile” op zijn gezicht,
maar als hij verloren heeft, toetert hij op
straat en dan gaat mijn dochter er maar
gauw heen, want dan komt hij niet meer
binnen.’ In 2004 zal Richard een hele grote
glimlach op zijn gezicht gehad hebben,
want in dat jaar werd hij clubkampioen.

heel leerzaam geweest.’ Kees Hilhorst,
ook zo’n jeugdig talent, was bijna 13 jaar
toen hij in 1980 lid van Schaakclub Roden
werd. In zijn eerste seizoen werd hij jeugdkampioen en een jaar later speelde hij al
in de seniorencompetitie mee waar hij in
het seizoen 1983-1984 een mooie tweede
plaats behaalde. Het is opmerkelijk dat hij
direct na zijn overstap naar de senioren
instructie bij de jeugd ging geven. Kees
was ongetwijfeld de jongste lesgever uit
de geschiedenis van de vereniging, maar
ook bij een klein leeftijdsverschil kan zich
een generatiekloof openbaren. Wanneer
hij als 18-jarige op deze periode terugblikt, schrijft hij: ‘Wat mij opviel was
dat de jeugd verjongde, hoewel dat mis
schien ook wel komt omdat ikzelf steeds
ouder werd, maar zich in ieder geval
steeds jonger gedroeg. In plaats van dat
er gesnelschaakt wordt, plaagt de jeugd
elkaar, vertellen ze moppen, spelen ver
stoppertje, rennen rond en vechten met
elkaar.’
Secretaris Hessel Bralds beschreef in
1984 een soortgelijke observatie: ‘Een
minpuntje is dat de wilde akties op de
borden, de jeugd eigen, incidenteel een
vervolg vinden in de gedragingen rond
het speellokaal. Gelukkig wist ons aller
gastheer Kloosterman het geheel binnen
de perken te houden. Toch dient de jeugd
enige beheersing op te brengen.’
Spelers als Edwin en Kees vonden
natuurlijk al snel een plek in het eerste
team, maar ook in de andere teams
speelden jeugdige schakers mee. Derk
Holman, toen teamleider van het derde
team, schreef in 1987: ‘Prachtig duel! Wie
de jeugd heeft, heeft de toekomst. In één
auto, 2 senioren, 2 junioren en 2 jeugd
spelers, gingen we naar Zuidlaren. De
jeugd hadden we onderweg moed inge
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sproken en zo konden we met een goede
In de Roder Loper is altijd uitgebreid verinzet beginnen.’
slag gedaan van de wedstrijden tegen Leek.
Er werd voor het derde team, dat in
Meestal werden die stukken geschreven door
de periode 1980-1990 in de 3e klasse
Henk van Bemmel.
van de NOSBO speelde, veel vaker een
Het feit dat hij vanberoep op jeugdspelers gedaan. Dit
wege zijn woonplaats
gebeurde misschien ook omdat het vaak
een bijzondere band
lastig was voor een NOSBO-wedstrijd
met Leek voelde, was
voldoende spelers bij elkaar te krijgen.
daar wellicht niet
Dit lukte lang niet altijd. Teamleider Ab
vreemd aan. Henk
Colly: ‘Buiten de vijf die de moed en de
van Bemmel (1948)
lust hadden om wel te gaan, heeft onder
is in 1977 lid geworgetekende nog acht leden gevraagd als
den van Schaakclub
zesde man. Oorzaak: gewoon vrijdag
Roden en behoort
avond, bruiloften, vergaderingen,
daarmee tot degenen
Sint-Maarten lopen, of zoiets en vult u
die het langst lid zijn.
zelf maar in!’
Hij is de drager van
Het hier geschetste probleem deed
een bijzonder record,
zich bij het tweede team ook veelvuldig
hij is namelijk het
voor met als gevolg dat dit team veel
lid met de meeste
seizoenen beneden zijn niveau in de 3e
bestuursjaren.
klasse speelde. Voorzitter Jonkheid:
Henk was wedstrijd‘Het tweede team is op papier sterk
leider van 1989 tot
genoeg, maar in de praktijk, vooral bij
2000 en secretaris
uitwedstrijden, is de animo te gering.
van 2011 tot heden.
Dat is jammer, want zo blijft Roden II
In totaal is hij 21 seinog jaren in de laagste klasse sukke
zoenen lang lid van
len, ondanks de inzet van een kleine,
het bestuur geweest.
harde kern, die altijd bereid is zich
Ook op schaaktechnisch gebied heeft de club
voor dit team in te spannen!’ Als voorveel aan Henk te danken. Met enkele uitnaamste reden zag hij dat het team
zonderingen heeft hij elk jaar in het eerste
te weinig uitstraling had. Wedstrijd
team gespeeld. Hij heeft vier keer het beste
leider Henk Dalmolen sprak over
NOSBO-resultaat van de club behaald.
‘mooi weer-schakers’, spelers die vooral
bij uitwedstrijden vaker afwezig dan
aanwezig zijn. Desondanks promoveerde het team in de periode 1980-1990 toch nog
twee keer. In 1986 was hiervoor een beslissingswedstrijd nodig die At de Groot vol
vertrouwen tegemoet trad: ‘Na het eten had ik nog even wat zitten kijken naar het
Italiaans. De wedstrijd werd gespeeld in een gebouw van de gereformeerde kerk,
hetgeen mij als goed gereformeerde gelovige vertrouwen gaf.’ Zijn vertrouwen
werd niet beschaamd, want Roden won. Wedstrijdleider Pezij: ‘Het tweede team van
Roden is gepromoveerd naar de tweede klasse NOSBO, onder het Motto “Roden 2
laat iedereen huiveren”.’
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Die huivering kwam er, maar anders dan gedacht, want de
eerste wedstrijd in de 2e klasse ging met 0-8 verloren. Cees
Hageman: ‘Vreselijk, maar we konden niet beter. Nadat we
sportief onze tegenstanders hadden gefeliciteerd, zijn we stil
letjes naar huis gegaan. Slechts een paar zure plagerijtjes als:
Weg met de coach! De trainer deugt niet! Zou een trainings
kamp beter zijn geweest? We hebben een paar weken de tijd om
ons zelfvertrouwen op te poetsen, voordat we op 11 november
a.s. naar Leek reizen. We nemen dan de waterzak en spons mee
en maken daarmee onze borst nat!’ Ondanks deze voorzorgsmaatregelen degradeerde het team roemloos. Bij de vorige degradatie waren de spelers streng toegesproken door Peter van der
Velde die hen in felle bewoordingen een gebrek aan strijdlust verIn 1983 werd Dick
weet. Hij wees ook nadrukkelijk op de veel te grote kloof tussen
Tommel als kamerlid
het eerste team dat in 1981 in de promotieklasse speelde en het
geïnstalleerd. In dat
jaar had hij met 1910
tweede team dat nu drie klassen lager moest spelen.
de hoogste rating van
Deze kloof zou snel smaller worden, maar niet op de door
Schaakclub Roden.
Peter gehoopte manier. Roden I degradeerde twee keer in drie
jaar en daalde zo af naar de 2e klasse, terwijl Roden II toen één
niveau lager speelde. In 1990 was de kloof zelfs helemaal gedicht, want
toen speelden Roden I en Roden II beide in de 2e klasse. Deze neergang
was onder meer te wijten aan een soms slechte opkomst en aan het
vertrek van topspelers als Machiel Hardonk en Henk Dalmolen. Weliswaar had de vereniging er in de aimabele persoon van Dick Tommel
een zeer goede schaker bijgekregen, maar in 1985 lezen we:
‘Peter Hendriks viel in voor D. Tommel, die bij de laat
ste Kamerdebatten voor het paasreces aanwezig moest
zijn.’ Tommel was twee jaar eerder namens D66 lid van
de Tweede Kamer geworden en dit beperkte zijn activiteiten binnen Schaakclub Roden in sterke mate. Later zou hij
staatssecretaris worden en nog later voorzitter van de KNSB.
Met de degradatie naar de 2e klasse was 1989-1990 een rampseizoen, maar betere tijden hadden zich ook al aangekondigd. De
uit de eigen jeugdopleiding voortgekomen Edwin Heijs werd in
dat seizoen clubkampioen en een nieuwe sterke speler had zich
aangemeld: ‘Een grote aanwinst bleek Battjes. Let eens even
op zijn resultaten in de NOSBO-competitie, een score van 3½
uit 4 (! !) in het eerste is toch wel even iets om “U” tegen te
De eerste namen op deze
zeggen’, aldus wedstrijdleider Henk van Bemmel. Ger zou in
kampioensbeker:
de komende jaren een dragende kracht van het eerste team
1979, 1980: M.J. Hardonk
zijn.
1981: D. Everaars
In 1982 typeerde Peter het spel van Roden I als volgt:
1982: T. Visser
1983: P.v.d.Velde
‘Inderdaad, het is dit jaar treurnis en ellende bij ons Eerste.
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De traditie van knoeien en brodde
len in NOSBO-wedstrijden, zoals
die sinds twee jaar stevig lijkt te zijn
vastgelegd, werd ook weer braaf
gevolgd in de uitwedstrijd tegen het
toch echt niet sterke Sissa II.’ Deze in
1980 begonnen traditie zou tot 1990
in ere gehouden worden. Een korte
vergelijking leert dat dit decennium
het slechtste uit de geschiedenis van
het eerste team was. Het vorige decennium was het team in de 4e klasse
begonnen om in de promotieklasse
te eindigen en ook na 1990 speelde
Roden I vele jaren in de hoogste en
nooit lager dan in de 1e klasse.
Gelukkig was het niet alleen
kommer en kwel. In 1988 won
Roden voor het eerst in zijn bestaan
de NOSBO-bekercompetitie, een
prachtige prestatie die overigens niet
probleemloos tot stand kwam: ‘Een
maal kon namelijk slechts met drie in
plaats van met vier spelers worden
aangetreden, een andere keer stapte
er een tegenstander bij ons binnen,
terwijl van ons niemand wist dat er
een wedstrijd was gepland, maar
beide keren kwam toch ons team een
ronde verder!’ De namen van de spelers mogen met ere genoemd worden:
Peter van der Velde, Dick Dalmolen,
Henk van Bemmel, Tom Visser,
Richard Matulessy, At de Groot en
Peter Hendriks.
Buiten de NOSBO had de vereniging nog twee externe competities: de
massakamp tegen Leek en het Gongtoernooi in Leek. In 1982 won Roden
het toernooi en dit was de negende
overwinning in totaal. Vier jaar later
kreeg Simon Winter omdat hij voor
de 25e keer meedeed een vulpen met

Eddy Jonkheid was een boeiende persoonlijkheid met veel talenten. Hij was ook een
gedreven persoonlijkheid die zich met grote
hartstocht kon storten op wat hem bezighield.
Zijn vriend Ab Colly: ‘Drie tot vier avonden
per week zaten we bij mij thuis te schaken,
waarvan zondagavond vaste prik en dat tot
diep in de nacht.’ Eddy werd in 1977 lid van de
schaakclub.

Van 1982 tot 1985 was hij voorzitter en samen
met Ab was hij de belangrijkste organisator
van de Ot & Sientoernooien. Maar zijn grootste talent lag elders: Eddy was een begenadigd
schrijver. Over zijn boeiende verslagen in het
Roder Journaal schreef Tom Visser: ‘Pas als je
zijn verslag had gelezen wist je wat er wer
kelijk had plaatsgevonden.’ Eddy’s van een
scherp observatievermogen getuigende verhalen in de Roder Loper zijn ware pareltjes:
buitengewoon geestig en humoristisch, soms
fantasierijk, soms ironisch en altijd geschreven
in een aantrekkelijke stijl. Hij was niet alleen
een begenadigd, maar ook een zeer ervaren
en veelzijdig schrijver. Als communicatie
deskundige en professioneel tekstschrijver
verzorgde hij onder meer personeels- en
bedrijfsbladen, brochures, advertentieteksten
en artikelen in tijdschriften. Kort voor zijn
overlijden in 1997 verscheen van zijn hand het
boek Stroomdallandschap Drentsche Aa.
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inscriptie. Veel van zijn teamgenoten moesten met een mindere prijs genoegen
nemen. Elke bordspeler met de beste score kreeg namelijk een worst. Eddy Jonkheid:
‘Een leuke gedachte, maar wel eentonig, toen na afloop bijna alle Roder spelers met
een homp vlees naar huis gingen.’ Een jaar eerder was ook al sprake van een zekere
eentonigheid bij de in Leek uitgereikte prijzen: ‘Kees Hilhorst mocht als topscorer
loten om de ereprijs: een handdoek. Onno Elzinga mocht loten om de poedelprijs:
een handdoek.’ De massakampen brachten Roden wisselende successen. De animo
voor beide evenementen liep in dit decennium danig terug en in 1989 moest het
bestuur vaststellen dat er binnen de vereniging zowel voor het gongtoernooi als voor
de massakamp te weinig belangstelling bestond.
In tegenstelling tot Leek kende Schaakclub Roden een grote variëteit aan prijzen.
Voor de drie hoogst geplaatsten in de senioren- en juniorencompetities waren er
de gebruikelijke bekers en medailles en soms een taart, maar de leden konden ook
allerlei andere prijzen in de wacht slepen. Op de jaarvergadering van 1983 ontvingen Tom Visser en Kees Hilhorst de schoonheidsprijs voor hun door Tom gewonnen
partij. Ze kregen van voorzitter Jonkheid elk een boekenbon van ƒ 10,-. Hij overhandigde Cees Hageman een boekenbon van ƒ 20,- omdat Cees de speler met de sterkst
gestegen rating was. Het was die avond een waar prijzenfestival, want er werden ook
nog een Toren van Verdienste en een prijs voor het beste NOSBO-resultaat uitgereikt. En alsof dit alles niet genoeg was toonde Eddy ‘een bijzonder fraai schaakspel’,
door Cees Hageman als prijs ter beschikking gesteld voor de in zetten kortste winstpartij in de NOSBO-competitie van het
volgend seizoen. Nadat de Hagemantrofee
twee keer was uitgereikt, was de voorraad
fraaie schaakspellen op, maar gelukkig
had Cees nog wel een wijnvoorraad zodat
de volgende winnaar van de trofee een fles
wijn verdiende. Over wijn gesproken, in
1990 ontving Cees als eerste de door voorzitter At de Groot ingestelde prijs ‘De zure
druif’. At had een grote druivenstruik in de
tuin, maar in augustus, als de jaarvergadering plaatsvond, waren de druiven nog niet
rijp, zodat hij de winnaar een tros nog zure
Mede dankzij zijn computer speelde Nol van t Riet druiven moest overhandigen. Maar dit was
een belangrijke rol binnen Schaakclub Roden.
niet ongepast, want de prijs was bedoeld
voor de speler die in het voorbije seizoen
de meeste pech had gehad. De schoonheidsprijs werd maar twee keer uitgereikt en
ook veel andere prijzen was geen lang leven beschoren.
Met de interne competitie ging het in technisch opzicht heel veel beter dan in
vroeger dagen. Nadat Nol van ’t Riet in 1979 lid was geworden, hoefde wedstrijdleider
Simon Winter de uitslagen niet meer handmatig te verwerken. Nol beschikte als een
van de weinigen in die tijd over een computer en hij slaagde er in een programma
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voor het Keizersysteem te schrijven. De wekelijkse indeling verliep hierdoor een stuk
gemakkelijker. Van ’t Riet stelde zijn kennis ook in dienst van de ICCF, de internationale correspondentieschaakfederatie. Door het opzetten van een ratingsysteem
en het organiseren van toernooien speelde hij binnen deze mondiale organisatie
een uiterst belangrijke rol. In 2021 besloot de ICCF hem postuum te eren door een
belangrijk toernooi naar hem te vernoemen. Nol werkte bij Wolters Noordhoff in
Groningen en bij zijn vertrek naar Gouda werd een bij de uitgeverij gelegen laantje
naar hem genoemd, het Nol van ’t Rietlaantje. In Gouda zou hij een zeer grondige
publicatie over alle schaakinterlands van het Nederlands team uitbrengen.
Dat de vereniging een nieuw tijdperk had betreden blijkt ook uit de inzet van
de schaakcomputer Challenger in de interne competitie. Wie oneven was, kon, als
hij dit wilde, tegen deze computer spelen. Los hiervan riep de vraag wie als oneven
werd aangewezen discussie op. Ab Colly klaagde dat dit altijd spelers uit de lagere
regionen waren. Wedstrijdleider Henk Dalmolen antwoordde dat dit geheel volgens
de regels was. Immers, de interne competitie draait om het kampioenschap en de
kandidaten voor de titel bevinden zich meestal niet in de onderste helft van de ranglijst. De regel was ingesteld om de strijd om het kampioenschap zo zuiver mogelijk
te houden, aldus Dalmolen.
De eerste kampioen in deze periode was Dick Everaars, die eigenlijk voor de
Enschedese club Esgoo speelde. In het ene jaar dat hij in Roden schaakte won hij de
titel met overmacht. Het vertrek van dit ‘sympathieke’  lid werd betreurd, ‘want niet
alleen hebben de senioren veel van ons gastlid kunnen opsteken, ook de jeugd vond
baat bij zijn maandelijkse instructie’.
Voor het seizoen 1981-1982 werd een bijzondere competitieopzet bedacht: op
grond van de na een aantal voorrondes bereikte stand werden de spelers in zes
kampen ingedeeld, waarbij de winnaar van de hoogste groep de titel kreeg. Peter van
der Velde had kritiek op dit systeem. Een speler die de voorrondes met grote voorsprong won, maar in de zeskamp een halfje te kort kwam, zou, hoewel hij over het
hele seizoen gerekend veruit de hoogste score had, toch geen kampioen worden. ‘Een
forse devaluatie van de waarde van de titel’, volgens Peter. Hij wist nog niet dat het
door hem beschreven doemscenario werkelijkheid zou worden, met hem zelf in een
dramatische hoofdrol: hij won de 22 voorrondes met een grote voorsprong, maar kwam in
de zeskamp een half puntje tekort op Tom
Visser, die hiermee tot verrassing van iedereen, inclusief hemzelf, clubkampioen werd.
Mede omdat voor de overige zeskampen
weinig animo bestond, werd het experiment
niet herhaald. In de drie volgende seizoenen
won Peter de titel. Hij was in deze jaren duidelijk de sterkste, maar wanneer hij te weinig
partijen speelde, kregen anderen een kans.
Dick Dalmolen won de titel twee keer en op
Het Ot & Sientoernooiboekje van 1981

39

de ranglijst van het seizoen 1988-1989 staan deze namen bovenaan: 1. T. Visser
2. D. Dalmolen 3. H. van Bemmel.
In 1981 bestond de vereniging 20 jaar. Ter gelegenheid van dit heugelijke feit werd een toernooi georganiseerd en verscheen een speciale
uitgave van het clubblad waarin meerdere leden hun herinneringen aan
de voorbije 20 jaar ophaalden. Het toernooi kreeg de naam Ot & Sien
Jubileumtoernooi. Eddy Jonkheid ontvouwde op geheel eigen wijze de
plannen van het organisatiecomité: ‘Een toernooi over 16 dagen met 14
speeldagen en 2 rustdagen. Invitaties aan Karpov, Timman, Fischer,
etc., etc. Iedereen wordt gehuisvest in de Roder hotels (kassa!) terwijl
het perscentrum in Op de Helte komt (publiciteit!). Opening door Prins
Claus. Hoofdprijs een zomerhuisje in de Roder bossen en verder start
gelden vanaf $ 2.500.’ Helaas werden deze toch aantrekkelijke plannen
door een zuinige penningmeester verijdeld, maar ook in afgeslankte vorm
werd het toernooi een succes, want er kwamen maar liefst 80 schakers
naar de Brinkhoeve, de gratis ter beschikking gestelde speellocatie. Voor
het tweede toernooi vond het toernooicomité ‘een zeer bijzondere accom
modatie, het Reddingiushuis, prachtig gelegen in de bossen, vlakbij de
voetbalvelden van de V.V. Roden aan de weg richting Norg’. Dit houten gebouw, nu
in gebruik bij Scouting Roden, zou tot 1984 als onderkomen dienen.
Tussen 1981 en 1989 vonden zeven toernooien plaats. De belangrijkste organisatoren waren Eddy Jonkheid en Ab Colly. Toen Ab op een van de toernooidagen na
alle drukke voorbereidingen eindelijk even van een kop koffie kon genieten, voegde
Derk Holman hem toe: ‘Jij hebt ook een luizenbaantje.’ Hierop besloot een enigszins
getergde Ab in de volgende Roder Loper een overzicht te geven van al het werk dat
voor een goed toernooiverloop gedaan moest worden. Een van de vele activiteiten
was het werven van adverteerders. Mede dankzij de advertenties in de notitieboekjes leverden sommige Ot & Sientoernooien winst op, in 1989 zelfs een winst van
ruim ƒ 300,-. In totaal zou het toernooi 21 edities tellen, waarvan drie een lid van
Schaakclub Roden als winnaar kenden. Dick Dalmolen won in 1985 als eerste clublid
de beker. Dick: ‘De beide zoons koesteren de bokaal als ware het een Europa-cup.
Ik weet dus niet of hij helemaal ongeschon
den terugkomt. Bescheiden als ik ben moet ik
wel zeggen, dat de overwinning slechts kon
worden bereikt dankzij de afwezigheid van
vorige winnaars als Albert Hebels (SC Gronin
gen) en Cees Alberts (Leek).’ Johan Zwanepol
werd dat jaar tweede.
Vanaf augustus 1985 speelde de vereniging
in de Iemenkörf. Aan de verhuizing naar het
dorpshuis in Nieuw-Roden was een en ander
voorafgegaan. Al in 1984 stuurde het bestuur
De Iemenkörf, nu Dörpshuus NijRoon
op voorstel van Jaap Blok een brief naar de
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gemeente met de vraag of de wekelijkse schaakavonden plaats zouden kunnen
vinden in de Havezate Mensinge. De gemeente beloofde de schaakclub bij de plannen rond de havezate te betrekken, maar dit leidde tot niets. Blok had trouwens
ook voorgesteld de naam Schaakclub Roden te veranderen in Schaakgenootschap
Mensinge, maar hoewel hij zijn voorstel met zeven argumenten ondersteunde, werd
het door de ledenvergadering verworpen. Hij schreef over de motieven om te verhuizen: ‘Eigenlijk was Op de Helte te klein, te benauwd voor ons geworden, maar het
werd figuurlijk te benauwd toen we te horen kregen dat de speelgelegenheid van l
juni tot 10 september niet beschikbaar zou zijn.’ Een schriftelijke stemming, waarbij ook 15 junioren hun stem lieten horen, wees uit dat de grote meerderheid vóór
een verhuizing naar Nieuw-Roden was. Hiermee stemde men ook in met een andere
speelavond, want het dorpshuis was alleen op de maandagavond beschikbaar. De
verhuizing ‘bleek een goede daad, want nieuwe leden wandelden naar binnen, oude
kwamen terug; de sfeer is niet te beschrijven en het geheel maakt dat de hogere
kosten ruim vergoed worden door een ongedacht materiële en immateriële winst’,
aldus Blok. De hogere kosten zouden de club nog wel de nodige problemen bezorgen. In 1988 werd, gezien de ‘precaire financiële positie’ van de vereniging, de zaalhuur verlaagd van ƒ 30,- naar ƒ 20,- per avond, met dank aan het bestuur van het
dorpshuis en aan mevrouw Siegers.
In het dorpshuis had de vereniging de beschikking over
een heel ruime, rechthoekige zaal, met aan de ene korte kant
een toneel en aan de andere kant de bar. Achter de bar stond
mevrouw Siegers, beter bekend bij haar voornaam Taapke. Een
bijzonder gastvrije en hartelijke vrouw.
Als je onder het schaken een kop koffie
bij de bar haalde, vroeg ze steevast: ‘Hou
gait ’t mien jong?’ en mocht het slecht zijn
gegaan: ‘Even (zachtjes!) bijpraten aan
de bar, een drankje nuttigen, begripvol
Taapke
ingeschonken door mevrouw Siegers en
het gaat al weer een stuk beter.’ At de Groot was niet de enige
die dit zo ervoer. Tegen 22.00 uur kreeg Taapke achter de bar
gezelschap van echtgenoot Klaas. Het was voor hem dan inmidKlaas
dels ook de hoogste tijd voor een borreltje.
Op maandagavond 15 december 1986 moest mevrouw Siegers voor heel wat
drankjes en hapjes zorgen, want die avond werd in de in een feestzaal veranderde
speelzaal het 25-jarig jubileum van de schaakclub gevierd. Voor leden en partners was
een mooi programma samengesteld. De echtgenote van voorzitter Cats had gezorgd
voor een quiz waaraan prijzen waren verbonden en er trad, tot groot genoegen van
vooral de jeugd, ook een goochelaar op. Een van de hoogtepunten was de uitreiking
van een door Blok samengesteld jubileumgeschrift, waarin hij in het kort de geschiedenis van de club beschreef en enkele oudgedienden herinneringen ophaalden. De
feestelijkheden werden kort onderbroken voor een ingelaste ledenvergadering, uit-
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sluitend bedoeld om Jacob Jongsma tot erelid en Jaap Blok en Henk Dalmolen tot
Lid van Verdienste te benoemen. Het hele feest kostte ƒ 845,92, inclusief ƒ 75,- voor
de goochelaar en ƒ 296,02 voor de jubileumuitgave.
Jaap Blok over het begin van zijn schaakloopbaan: ‘Toen ik in het verre verleden
het Leidse Philidor binnenaarzelde, had ik de kennis van de huisschaker, die
weinig meer inhield dan de loop der stukken en zelfs een bijzondere regel: de
koning en koningin mochten in geval ven nood van plaats verwisselen.’ Nadat
hij zijn eerste partij bij Philidor van een ‘gesnorde ex-militair’ had verloren, ging
hij de schaakliteratuur bestuderen en na het lezen van de klassieker Dreihundert
Schachpartien van Tarrasch, werd het schaakspel ‘een vreugde voor de geest en
een heerlijke ontspanning. Alle narigheden van de dag, alle emoties, alle droe
fenis, alle teleurstellingen verdwenen in deze spannende ontspanning.’ Blok zou
niet alleen veel schaakboeken verzamelen, hij verzamelde alles wat met schaken
te maken had. Nadat hij in 1977 lid was geworden, probeerde Blok, volgens Dick
Dalmolen ‘een wandelend schaakarchief’, zijn liefde voor en zijn kennis van het
schaakspel over te brengen op de leden van Schaakclub Roden. Hij schreef talloze
artikelen in het clubblad en was zeer actief in de jeugdbegeleiding, die hij in de
jaren na 1983 vrijwel in zijn eentje overeind hield. Het bestuur smeekte vaak om
meer begeleiding, ‘want de heer Blok kan dit niet alleen doen’. Blok was in deze
jaren ook in hoge mate verantwoordelijk voor het regelmatig verschijnen van de
Roder Loper.
Hij heeft vaak de door hem ingestelde Toren van Verdienste uitgereikt, maar in
1981 mocht hij zelf een Toren van Verdienste in ontvangst nemen. Dit unieke
exemplaar was beschikbaar gesteld door een anonieme gever, vanwege ‘de koste
lijke uitlatingen van de heer Blok tijdens de schaakavonden en de stukjes in het
clubblad’.
In veel artikelen toonde Blok zich een fervent criticus van de tijdgeest in het
algemeen en van besturen in het bijzonder, ook van het bestuur van Schaakclub
Roden. Eén voorbeeld: hij voorziet een concept huishoudelijk reglement schriftelijk van 20 kritische opmerkingen. Volgens Tom Visser was de polemische instelling van Blok, gezien de twinkeling in diens ogen, ook een spel. Mocht dit zo zijn,
dan nam Blok dit spel wel heel serieus, zoals hij ook het schaakspel heel serieus
nam. Schaakclub Roden is hem om deze twee redenen bijzonder veel dank verschuldigd.
Twee jaar later was het weer feest. Toen vonden ter gelegenheid van het 20-jarig
bestaan van de Iemenkörf allerlei festiviteiten plaats, waaronder een door Gert Ligterink gegeven simultaanseance. Edwin Heijs en Jaap Blok wisten als enigen van de
43 deelnemers van de voormalige Nederlandse kampioen te winnen.
In 1981 had Ligterink ook een simultaan in Roden gegeven. Bij dit door de Culturele Raad en Schaakclub Roden georganiseerde evenement vond hij alleen in Peter
van der Velde zijn meerdere.
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In 1981 werd het clubblad vernieuwd. Het in dat jaar uitgegeven
jubileumnummer vormde de overgang van een gestencild blad naar
een in offsetdruk uitgegeven tijdschrift. Cock van der Hoeven, die
evenals Nol van ’t Riet bij Wolters
1981. Simultaangever Gert Ligterink speelt
Noordhoff werkte, had het druktegen v.r.n.l. Henk van Bemmel, Eddy Jonk
werk daar kunnen onderbrengen.
heid, Tom Visser en Henk Dalmolen.
De omslag was rood en deze kleur
vinden we terug in de nieuwe naam. Voortaan heette het blad niet meer Clubblad
Schaakclub Roden, maar de Rode(r) Loper.
Het blad werd vrijwel uitsluitend gevuld door de redactie en door teamleiders. De
redactie vroeg de lezers herhaaldelijk om bijdragen te leveren, maar de smeekbedes
leverden bitter weinig op. Peter van der Velde stoorde zich ook aan het uitblijven van
reacties op zijn rubriek ‘Het eindspel in theorie en praktijk’: ‘Maar och, misschien
leest geen hond deze stukjes, zodat het toch niet uitmaakt wat ik plaats. Ik denk er
dan ook over om in een van de komende nummers de fijne kneepjes van het Menserger-je-niet of de openingstheorie van het Tic-Tac-Tor uit de doeken te doen.’ Bij
de 21e aflevering van de rubriek sprak hij de lezers nog een keer vermanend toe:
‘U hebt natuurlijk ook de vorige keer aandachtig de eindspelstudie van Grigorjev
nagespeeld. Wat zegt U nu? Hoofdpijn? Dringende bezigheden elders gehad? Uw
5-jarige neefje heeft de eindspelpagina gebruikt voor een mooie viltstift-tekening?
De brug was open? Nou, nou, ik had wel wat origineler smoezen van U verwacht.’
Blok was de veruit actiefste redacteur en auteur en nadat hij in 1983 de beschikking over een elektronische schrijfmachine kreeg, verzorgde hij ook het typewerk
en de lay-out. Hiermee had hij beroepsmatig veel ervaring opgedaan, want hij was
afkomstig uit de drukkerijwereld. Het blad werd voornamelijk gevuld met uitslagen,
partijanalyses, standen en wedstrijdverslagen. Blok was de eerste die niet alleen
over het wel en wee van de eigen schaakclub schreef, hij bood de lezers ook een blik
op de grote schaakwereld en de wereld daarbuiten. Hij schreef over onderwerpen
als nieuwe en oude schaakboeken, onsportiviteit, een voetbaltransfer bij Real
Madrid, de KNSB, sportsubsidies, een buitenlands schaakwinkeltje en de computer.
Wanneer hij het hierbij had over verzienaanbidders, vrouwenémancipateressen of
geldschieters, klonk in dit eigenzinnig woordgebruik een kritische toon door. In
het sponsoren van schaakclubs zag hij de ‘voosheid der geldschieterij’ en betaalde
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spelers beschouwde hij als ‘slaven van de geldschieters’. Hij verving aan andere talen
ontleende woorden graag door zelf bedachte neologismen of hij spelde ze op eigen
wijze: sjarme, kompjoeter, koots. Een enkele keer vond Blok een aanleiding om een
gedicht te schrijven. Op een novemberavond in 1984 stormde een boze Hardonk het
clublokaal binnen, uitroepend: ‘Welke klungel heeft dat stuk in de Leekster Courant
geschreven. Die heeft in ieder geval totaal geen verstand van schaken.’ Zijn boosheid trof Henk Dalmolen, die in de krant een stelling van Hardonk als gewonnen
getaxeerd had. Vervolgens verweerde en beklaagde Henk zich in de Roder Loper,
waarna Blok het volgende gedicht schreef:
Aan Henk Dalmolen, terzake zijn klacht Leekster Courant.
Hoor de dallen lallen, zie de gallen vallen, voel de mallen prallen,
achter smalle wallen. Doe allen bevallen, dat de hallen schallen, van
tallen gevallen. Laat de kwallen brallen.
Het is niet helemaal duidelijk of dit gedicht als een steunbetuiging aan Henk bedoeld
was, maar één ding is wel duidelijk: met het rijm zat het wel goed.
Er is niet één kwestie geweest die de vereniging
intenser en langduriger heeft beroerd dan de vraag
of in de speelzaal gerookt mocht worden. Deze vraag
heeft de gemoederen meer dan 20 jaar beziggehouden. Spanningen binnen het bestuur, hoogoplopende spanningen tussen de leden. Meerdere keren
dreigde een afsplitsing. De kwestie kwam voor het
eerst expliciet aan de orde op de jaarvergadering
van 1981. Het bestuur kwam toen met het voorstel
In 1982 nam de gemeente Roden deel om het roken tot 21.30 uur te verbieden. Dit idee
aan het NCRV-programma Stedenspel. riep veel verzet op. Meerdere leden dreigden op te
Als erkende denkers maakten enkele stappen en daarom trok het bestuur het voorstel in.
clubleden deel uit van de supportgroep Uiteindelijk kwam men tot het besluit ‘het roken te
van het ‘denkteam’. Hier zien we Eddy beperken, zeker tot een uur of tien’. In latere jaren
Jonkheid en Dick Dalmolen in actie.
werd de formulering ‘in principe wordt voor 21.30
uur niet gerookt’ gebruikt. Voor- en tegenstanders gaven aan dit gentlemen’s agreement, zoals voorzitter Jonkheid de afspraak betitelde, een verschillende uitleg, zodat
de onenigheid bleef. Maar het vervangen van de voor meerdere uitleg vatbare formuleringen door een volstrekt duidelijke uitspraak riep het gevaar van grote tweespalt
of zelfs een afsplitsing op en dit wilden de opeenvolgende besturen koste wat het kost
voorkomen. Pas in 2002 werd men het eens over een na 21.30 uur ingaand rookverbod en toen niet lang daarna een algemeen rookverbod voor het clubgebouw ging
gelden, kwam er definitief een einde aan deze langdurige kwestie.
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1990-1996 De tweede bloeiperiode
Internationale contacten, sportieve successen, een groeiende jeugdafdeling en een
goed lopende interne competitie vormen de basis van een periode van bloei.
Het laatste decennium van de 20e eeuw begon met een bescheiden
viering van het 30-jarig bestaan. 30 jaar was in vergelijking met
andere schaakverenigingen weliswaar geen bijzonder lange periode,
aldus de redactie van de Roder Loper, maar ‘toch zal deze mijlpaal
vooral de initiatiefnemer Ch. Visser en leden van het eerste uur als
Holman en Winter bijzonder verheugen.’ Men was tevreden over wat
was bereikt, maar ook niet veel meer. Het jubileum werd niet belangrijk genoeg gevonden voor een groots opgezet feestprogramma, maar
mocht ook niet onopgemerkt voorbij gaan. Een speciaal voor de gelegenheid uitgegeven notatieboekje werd een blijvende herinnering
voor de clubleden en de gasten. Ook werd na enkele jaren weer een
Ot & Sientoernooi georganiseerd.
Met 35 deelnemers en Ger Battjes als winnaar
De nog 16-jarige Bonno Pel had het
uit eigen kring werd dit toernooi een succes. De
Ot & Sien jubileumtoernooi van
tekenen waren gunstig: Schaakclub Roden stond
1991 op zijn eigen manier beleefd:
aan het begin van een nieuwe bloeiperiode. Het
jaar 1991 staat met kapitalen in de annalen van
‘Op zaterdag 19 oktober was
Schaakclub Roden vermeld, omdat in dit jaar de
het zover: er werd weer eens
eerste uitwisseling met schakers uit het Tsjechieen Ot & Sien Schaaktoernooi
sche Litomyšl plaatsvond. In mei bezocht een
gehouden. Er waren vijfendertig
groepje schakers uit Roden deze plaats, in sepschakers gekomen om een greep
tember volgde een tegenbezoek. Hieruit zou een
naar de koffie en de prijzen te
warme, vriendschappelijke relatie voortkomen,
doen. Van de prijzen was er (als
die meer dan 20 jaar zou blijven voortduren.
gebruikelijk) niet genoeg voor
De gemeente Roden was in het kader van de
iedereen en dat veroorzaakte “verontspanning tussen Oost en West na het einde
schrikkelijke” gevechten. Op het
van de Koude Oorlog een vriendschapsband
schaakbord, uiteraard! De sterkste
aangegaan met Litomyšl, een plaats in het toen(gemeenste?) vechter was de Roder
malige Tsjecho-Slowakije. Eind 1990 kreeg het
clubkampioen Battjes, hij won de
bestuur van de schaakclub de vraag voorgelegd
eerste groep en alzo dus de beker.
of er belangstelling was om aan deze uitwisseling
Er waren 11 “knokploegen” uit
mee te doen. Dat bleek het geval en in mei bezocho.a. Assen, Smilde, Groningen en
ten acht leden van Schaakclub Roden, vergezeld
Klazienaveen gekomen om zich in
door twee partners, Litomyšl voor de eerste keer.
de strijd te mengen.’
De gasten kregen een overweldigende ontvangst.
Bonno zelf werd overigens winnaar
Vooraf waren zij onzeker geweest over wat hun te
van de derde groep.
wachten stond, maar wat zij meemaakten overtrof
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alle verwachtingen. Ook de Tsjechen waren niet zeker
van hun zaak: ‘… als de Nederlanders het niet naar
hun zin zouden hebben, zouden wij hen laten winnen.
Zo zouden zij tenminste van iets kunnen genieten …’,
herinnerde Václav Štĕtka sr. zich in het gedenkboek
dat ter gelegenheid van het derde lustrum van de contacten in 2006 werd uitgebracht. De schaakwedstrijd
was voor de Tsjechen belangrijk, die wilden zij graag
op hun naam schrijven. De Nederlanders vonden de
sociale contacten veel belangrijker, de ontmoeting met
buitenlanders, de kennismaking met nieuwe vrienden.
In de loop der jaren hebben tientallen Roder schakers
ontmoetingen gehad met de Tsjechen en dat heeft bij de
meesten diepe indruk gemaakt. Jan Pezij herinnert zich
bijna 30 jaar later: ‘Mij is altijd wel bijgebleven de uit
wisseling met Litomyšl. We schaakten in het prachtige
renaissanceslot dat was gebouwd tussen 1568 en 1581.
Gerda en ik werden ingekwartierd bij een echtpaar,
Het uitslagenformulier van de
eerste officiële interlandwed
waarvan de zoon lid was van de schaakclub. De
strijd van Schaakclub Roden
levensstandaard was toen nog erg laag in Tsjechië en
navenant de inkomsten (verhouding ongeveer 1 op 8).
Desondanks waren de Tsjechen zeer gastvrij en betaalden voor ons alle kosten. (…)
Al met al een geweldige ervaring.’ De uitwisseling met Litomyšl ging door tot 2011.
Persoonlijke vriendschapsbanden zijn veel langer blijven bestaan.
De reizen naar Tsjechië hadden voor Schaakclub Roden een onvoorzien, waardevol bijeffect. De deelnemers hebben vele uren met elkaar doorgebracht in een geheel
andere ambiance dan de wekelijkse clubavonden. Men leerde elkaar anders kennen
en waarderen, onderlinge relaties werden hechter. Dit geldt het meest voor de orga-

In 2002 varen Rodenaren en Tsjechen
op een tjalk over de Friese wateren. Jan
Motáček zorgt op accordeon voor extra
sfeer.

2004. In het kasteel van Litomyšl wordt
de delegatie uit Roden ontvangen met
een prachtige Tsjechische uitvoering
van “In een blauwgeruite kiel”
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nisatoren en de frequente deelnemers. De uitwisseling heeft een sociaal fundament
tot stand gebracht waarvan de club tot op de dag van vandaag kan profiteren.
Het 30-jarig bestaan en de eerste uitwisseling met Litomyšl waren de opmaat voor
een bloeiperiode die zo’n vijf jaar zou aanhouden. De internationale contacten werden
in 1994 uitgebreid. Ger 
Battjes, Lieuwe
Boskma, Jeppe Teensma en Tom Visser
togen naar het Duitse Reichshof, sinds jaar
en dag partnergemeente van de gemeente
Roden, waar zij namens de schaakclub deelnamen aan het Euro-Schachturnier, een
toernooi voor viertallen. Behalve de teams
uit Roden en Reichshof deed een viertal Ger Battjes, Lieuwe Boskma en Jeppe Teensma
uit Litomyšl mee. De overige deelnemers in actie op het Euro-Schachturnier in Reichshof.
kwamen uit de Bondsrepubliek, de voorma- Tom Visser was al klaar met zijn partij.
lige DDR en Frankrijk. Roden eindigde op
een tevredenstellende vierde plaats. Ger Battjes kreeg een prijs voor de hoogste score
aan het eerste bord.
Sportief gezien ging het de club voor de wind. Na 12 jaar keerde het eerste team
in 1994 terug in de promotieklasse. En dan te bedenken dat het in 1990-1991 nog in
de tweede klasse bivakkeerde. De vreugde over dit wapenfeit was groot, de secretaris sprak zelfs van ‘een geweldig resultaat’. Het feit dat Vrouwe Fortuna het team
op enkele cruciale momenten liefelijk had toegelachen vergrootte de feeststemming
alleen maar. Roden 2 handhaafde zich, op één seizoen na, in de 2e klasse. Met het
derde team ging het echter minder voorspoedig. Het moest worden teruggetrokken
omdat niet voldoende leden gevonden konden
worden om in de uitwedstrijden mee te spelen. De
interne competitie liep goed en was spannend. Ger
Battjes werd in 1995 kampioen nadat hij Tom Visser
pas in de laatste ronde was gepasseerd. Een opsteker was in 1992 dat, volgens de wedstrijdleider,
‘een kei’ lid was geworden. Hij bedoelde Lieuwe
Calligrafie van Hessel Bralds
Boskma, afkomstig van Staunton/Helpman. De
komst van Lieuwe zorgde voor hooggespannen verwachtingen. De wedstrijdleider
vervolgde: ‘Als hij zich volledig op onze club zou richten (ook extern) dreigt Ger er
toch een gevaarlijke belager bij te krijgen.’ Hij kon op dat moment niet vermoeden
dat Lieuwe ook op bestuurlijk niveau van grote waarde voor de club zou worden.
In 1993-1994 werd voor de eerste keer een rapidcompetitie gehouden. De titel
werd behaald door Tom Visser. Dit was zijn seizoen. Tom was de eerste die het
Grand Slam behaalde, dat wil zeggen dat hij zowel algemeen seniorenkampioen als
snelschaakkampioen als rapidkampioen werd. Hij onderstreepte zijn goede vorm
door in de NOSBO-competitie 5½ uit 7 te scoren.
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Warme internationale contacten,
de terugkeer in de Promotieklasse Tom Visser was de eerste die het Grand Slam
het zijn aansprekende gebeurtenissen,
heeft veroverd. Hij was echter niet de eerste
waardoor een bepaalde periode een
meervoudige titelhouder. Dat was Peter van der
bloeiperiode kan worden genoemd.
Velde in het seizoen 1983-1984 toen schaakHet zijn gebeurtenissen die kleur
club Roden nog geen competitie rapidschaak
geven aan een ontwikkeling. Uiteinhad. Slam-kampioen is Ger Battjes die dit
delijk is het clubleven de factor die
huzarenstukje vijf keer uithaalde.
tot bloei leidt. Als de interne competitie naar tevredenheid verloopt, als de
Small Slam
leden met plezier elke maandagavond
(algemeen en snelschaken, tot 1993)
naar het clublokaal komen om een
Peter van der Velde 1983-1984
partij te spelen en andere leden te ontmoeten, dan gaat het goed en zijn de
1984-1985
voorwaarden voor groei en bloei gunGer Battjes 1991-1992
stig. Een van de belangrijkste wapen1992-1993
feiten in deze tijd kwam tot stand door
gezamenlijke inspanning, namelijk de
Grand Slam
wederopbouw van de jeugdafdeling.
(algemeen, snelschaken en rapidschaken)
De jeugdafdeling was vanaf het
Tom Visser 1993-1994
eind van de jaren ‘80 in verval. Het
Ger Battjes 1998-1999
probleem was het grote verloop. Na
2015-2016
elk seizoen vertrokken veel jeugd
2016-2017
leden om niet weer terug te keren en
Johan Scharft 2001-2002
het aantal nieuwe leden woog daar
2004-2005
niet steeds tegenop.
2005-2006
In 1991 werd Jan Bayens als jeugdleider aan het bestuur toegevoegd,
2006-2007
‘daar het erg wenselijk bleek iemand
in het bestuur te hebben die zich
intensief met de jeugd van onze vereniging bezig houdt’. Bayens was erg actief en
onder zijn leiding deden viertallen mee aan de jeugdclubcompetities van de NOSBO.
Na een jaar legde hij zijn functie echter neer. In 1993 werd een dieptepunt in het
aantal jeugdleden bereikt. In de Algemene ledenvergadering werd gevreesd dat de
jeugdafdeling opgeheven moest worden, tenzij de begeleiding werd verbeterd. Op dat
moment toonde de vereniging haar veerkracht, net zoals zij dat tijdens de jeugdcrisis
in 1980 had gedaan. Een enthousiaste jeugdcommissie, bestaande uit bestuurslid
Onno Elzinga, Jeruël van Alteren en Peter Kampman, zette een nieuwe aanpak en
een nieuwe structuur op poten. Er werden drie groepen gevormd en de clubavonden
werden strakker gestructureerd. Eerst een half uur toegepaste theorie, opgaven en
vragen, daarna een half uur competitie. Kampman: ‘De aanvankelijke beeldvorming,
waarbij de junioren zich presenteerden als een schoolplein tijdens “vrij kwartier”
heeft daardoor een aanmerkelijke verandering ondergaan. Overigens ook tot ple
Meervoudige titelhouders
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zier van de jeugd.’ Een vooruitgang was eveneens dat de oude lesmethode van de
KNSB met het boek ‘Jeugdschaak’ van Withuis als centraal element, werd vervangen
door de pedagogisch-didactisch beter onderbouwde ‘Stappenmethode’ van Brunia
en Van Wijgerden. Deze aanpak had succes. Het aantal jeugdleden begon weer te
groeien en zou in het seizoen 2000-2001 een absoluut hoogtepunt bereiken.
Afgezien van de zorgwekkende ontwikkeling van het ledental deed de jeugd
afdeling het niet slecht. Onder anderen Bonno Pel en Amanda Possel maakten de
overstap naar de senioren. Bonno Pel was het grootste talent dat Schaakclub Roden
heeft voortgebracht. Hij zou later FIDE-meester worden. Bij zijn debuut bij de senioren behaalde hij een score van 8 uit 9, welk wapenfeit wedstrijdleider Van Bemmel
de uitspraak ‘Dat wordt een hele grote waar we zuinig op moeten zijn!’ ontlokte.
Amanda Possel werd in 1993 jeugdkampioen en daarmee de eerste vrouwelijke titelhouder van Schaakclub Roden. De enige andere vrouwelijke kampioen was Meerke
Romeijnders. Zij veroverde in 2015 eveneens de titel bij de jeugd.
Amanda Possel - de eerste vrouwelijke titelhouder
Amanda (1977) kwam bij Schaakclub Roden toen zij tien jaar was. Zij kreeg les
van ‘de heer Blok’, met wie zij goed kon opschieten. Blok was op zijn beurt gecharmeerd door Amanda’s verschijning: ‘Het begon als een sprookje. Doornroosje:
Amanda schreed binnen, nam achter het schaakbord plaats, genoot van de
traktatie van de jarige Huibert van der Starre en begon het gevecht met Marc
Kiewiet.’
In 1992-1993 werd Amanda jeugdkampioen. Niet eerder had een vrouw een titel
behaald bij Schaakclub Roden. Het volgende seizoen deed zij mee in de seniorencompetitie waar ze op een respectabele 21e plaats eindigde. ‘Voor sommigen was
het denk ik niet leuk om van mij te verliezen, maar of dat ermee te maken had
dat ik een meisje was, of omdat ik eigenlijk nog bij de jeugd hoorde, dat durf ik
niet te zeggen.’
Amanda Possel bleek ook over literair talent te beschikken. Zij schreef, eerst
onder haar eigen naam, later onder het pseudoniem De Schaakdame, vanaf haar
11e stukjes in de Roder Loper. Daarin deed zij scherpe en grappige observaties
van de clubavonden.
Op 2 juni 1996 werd het zevende lustrum gevierd met een uitbundige feestavond
in de Iemenkörf. Clubkampioen Ger Battjes gaf een simultaan tegen twaalf tweetallen, voorzitter At de Groot hield een toespraak, er werd een wedstrijd doorgeefschaak gehouden en de avond werd besloten met een weggeefwedstrijd waarin tot
hilariteit van velen Richard Matulessy het handigste was. Derk Holman ontbrak op
deze avond natuurlijk niet. Samen met mede-oudste lid Simon Winter werd hij in
het zonnetje gezet. Derk werd benoemd tot Lid van Verdienste, een eer die Simon al
in 1977 te beurt was gevallen. Beiden kregen een fraaie, door Hessel Bralds vervaardigde oorkonde.
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De stemming in de club was over de hele linie geweldig. In het seizoen 1995-1996 waren er 38 seniorleden.
Zoveel leden had de club nog nooit gehad. Er werden tien
nieuwe klokken aangeschaft en de contributie ging met
f 20,- (f 10,- voor de junioren) naar beneden.
In tijden van bloei wordt het zaad voor tegenslagen
gezaaid. Tijdens de voorspoedige periode tot 1996 waren
al enkele voortekenen zichtbaar. Een groot verlies was
het overlijden in november 1992 van Jaap Blok. Met
hem verloor de club een markant lid dat zeer actief was
geweest in de redactie van de Roder Loper en als lesgever
voor de jeugd. De Roder Loper verscheen in 1994-1995
slechts één keer. De redactie was onderbezet: er werden
vaak nieuwe medewerkers gezocht en van tijd tot tijd
werden verzoeken aan de lezers gericht om ook zelf met
bijdragen te komen. Nog een veeg teken was het besluit
van het bestuur van de Iemenkörf in augustus 1991 om de huur met onmiddellijke
ingang fors te verhogen. De prijs van de consumpties ging eveneens omhoog. De
relatie met de medewerkers van de Iemenkörf was altijd zeer goed geweest. De barbeheerders Klaas en Taapke Siegers werden op handen gedragen.
Na hun vertrek namen Jan en Rika van der Molen het beheer over
en kwam Nellie Heuker als vrijwilligster achter de bar te staan. Een
zoon van Nellie, Erik, speelde rond de millennium
wisseling enkele jaren niet onverdienstelijk bij de
jeugd. De club voelde zich thuis in de Iemenkörf,
maar de aangekondigde huur- en prijsverhogingen
verstoorden de relatie in de jaren die volgden.
In sportief opzicht kon de club het bereikte niveau
niet vasthouden. De prestaties in de NOSBO vielen
tegen. Roden 1 degradeerde na één seizoen alweer
uit de promotieklasse. Het tweede team baarde de
Nellie Heuker
wedstrijdleider zorgen vanwege de slechte opkomst
bij externe uitwedstrijden. Het team moest in Groningen zelfs een
keer ‘met twee lege stoelen’ aantreden. Een derde team zat er een
Rika v.d. Molen
aantal jaren niet in.
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1996-2000 Op zoek naar nieuwe leden
Na 1996 daalt het aantal seniorleden sterk, hetgeen noopt tot een contributieverho
ging en meer aandacht voor de ledenwerving. De jeugdafdeling blijft het goed doen
en in sportief opzicht maakt de club een sterke periode door.

Schaakclub Roden 1996
Staand v.l.n.r.: Lieuwe Boskma, Tom Visser, Ger Battjes, Cees Hageman, Sjoerd Cats, Jeppe
Teensma, Jan van Spijker, Richard Matulessy, Geert Willems, Henk van Bemmel, Philip Lely
Zittend middelste rij: Arnold Scharft, Johan Scharft, Edwin Heijs, Ale Bakker, Jeruël van
Alteren, At de Groot
Zittend voorste rij: Evert-Jan Bon, Frits Bosman, Roelof Erends, Peter Kampman, Rudy
Frieswijk, Bernard Koning, Ab Colly, Simon Winter, Derk Holman

Aan het eind van de eeuw verloor de club enkele vooraanstaande leden en oud-leden.
In 1997 overleed tot ieders grote ontzetting Eddy Jonkheid op slechts 49-jarige leeftijd. Chris Visser stierf in 2000 en Berend Schipper in 2001. Tegenover deze verliezen stond de komst van onder anderen Frits Bosman, die al eerder lid was geweest,
Jan van Spijker en Geert Willems. Ward Romeijnders was een nieuw gezicht bij de
jeugd. Het jaar 1996 was een topjaar in de ledenontwikkeling, maar daarna liep het
aantal seniorenleden terug. Waren er in 1996 nog 38 senioren lid, in 2000 was dat
aantal gezakt tot 26. De daling was zo sterk dat men zich zorgen begon te maken.
Uiteindelijk werd in 1999 de contributie, die drie jaar eerder nog triomfantelijk was
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verlaagd, fors verhoogd. Senioren moesten f 30,- per jaar meer betalen en jeugdleden f 15,-. Het structurele probleem werd daarmee echter niet opgelost. Een goed
teken was dat de jeugdafdeling bleef groeien, zowel kwantitatief als kwalitatief.
De jeugdafdeling was gereorganiseerd en maakte vanaf 1993 een spectaculaire
groei door met als hoogtepunt het seizoen 2000-2001 toen er 34 jeugdleden stonden
ingeschreven. De jeugd trok er ook op uit, zowel in de NOSBO-competitie als naar
toernooien, onder andere in Zuidlaren en Leek ‘waar Ward Romeijnders een 1e prijs
kreeg!’. ‘Een compliment voor de begeleiders van het jeugdschaken is zeker op zijn
plaats’, zo meldde de secretaris in zijn jaarverslag over het seizoen 1996-1997.
Het verloop onder de jeugdspelers was echter hoog en perioden van grote ledenwinst en -verlies wisselden elkaar af. De
doorstroom naar de senioren was tamelijk gering. In de periode 1996-2000 zijn slechts drie jeugdleden overgestapt naar
de seniorencompetitie. Een van hen was Johan Scharft. Johan
werd in 2001 clubkampioen, een titel die hij daarna nog vier
keer zou winnen. De geringe doorstroom werd geweten aan het
te grote niveauverschil, waardoor jeugdspelers afhaakten. Het
bestuur heeft nog overwogen een overgangsklasse in te stellen,
maar daar is het niet van gekomen.
Om een eind te maken aan het dalende aantal seniorleden
kon de club niet vertrouwen op de doorstroom uit de jeugd. Het
was nodig actief nieuwe leden te werven, bijvoorbeeld door successen breed uit te meten in de plaatselijk pers en vervolgens
Johan Scharft was niet de deuren uitnodigend open te zetten. Dat kon worden gecomalleen een goede schaker. bineerd met allerlei publieke activiteiten zoals kraampjes op
In 2000 werd hij wedstrijd manifestaties en evenementen. Aan een actieve ledenwerving
leider welke functie hij vijf
heeft het echter wel eens ontbroken. Op de jaarvergadering van
jaar zou bekleden. Daarna
was hij drie jaar jeugd 1999 kwam scherpe kritiek op het bestuur. Scheidend penningmeester Cees Hageman kon zich daarin wel herkennen. Ook hij
leider.
was van mening dat het bestuur te laks was geweest. Overigens
hadden vrijwel alle verenigingen in de NOSBO te maken met een teruglopend aantal
leden. Eén van de verklaringen hiervoor was, volgens secretaris Jeppe Teensma in
zijn jaarverslag over het seizoen 1996-1997, de toenemende werkdruk die schakers
in hun werkkring ondervonden, waardoor minder tijd voor andere zaken zou overblijven. Het bestuur nam de kritiek uit de ledenvergadering echter ter harte. Het
zorgde ervoor dat Schaakclub Roden op de activiteitenkalender van het Roder Journaal kwam en ging na of de gegevens van de club opgenomen konden worden in
de Infostand in het gemeentehuis. Dat laatste bleek niet mogelijk, maar wel kreeg
de club een plaats in de activiteitenfolder van het Dörpshuus. En tenslotte werd de
berichtgeving in het Roder Journaal op orde gebracht.
Moeilijker was het door middel van publieke optredens leden te winnen. Toen
de Culturele Raad in 1992 het initiatief had genomen voor een simultaan van Erik
Hoeksema in het Koetshuis, nam het bestuur de organisatie enthousiast op zich,
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maar moest na afloop teleurgesteld constateren dat maar weinig
leden hadden meegedaan. Toch had deze simultaan meer succes
dan men toen vermoedde. Een van de deelnemers was Rudy
Frieswijk. Door zijn partij tegen Hoeksema en aansluitend een
gesprek met en een schaakpartij tegen Cees Hageman werd hij
enthousiast voor het spel. Hij zou een actief clublid worden. Hij
werd redacteur van de Roder Loper en organisator van het Ot &
Sientoernooi. In die functie moest hij, net als eerder het bestuur,
constateren dat de deelname uit eigen kring aan de magere kant
was. Een kraampje bij Albert Heijn op een koopavond in 1992
had evenmin weinig succes. De Schaakdame schreef hierover in
de Roder Loper: ‘Af en toe bleven er wat mensen staan kijken,
tot om half negen er een man en vrouw binnenkwamen die beide
het spel wel begrepen, waarop ik ze uitnodigde een partijtje te
spelen. Na veel onhandig gekluns en weggevertje te spelen zette
de vrouw mij om vijf voor negen pat. Toen zij doorhadden dat
het al zo laat was gingen zij vlug de winkel in om nog snel de
nodige boodschappen te doen.’
Nee, Schaakclub Roden moest het niet hebben van publieke
manifestaties. Veel meer baat had zij bij publicaties in de pers en
mond-tot-mondreclame. Gelukkig was er veel te vertellen, want
de laatste vijf jaar voor de millenniumwisseling ging het de club
in sportief opzicht voor de wind.
In 1997 was Roden 1 met verve kampioen in de eerste klasse
geworden. Het team speelde van 1997 tot 2000 in de promotie
klasse en deed het daar in het algemeen goed. Het seizoen 19971998 was zeer succesvol. Het eerste team deed serieus mee om een
plaats in de KNSB-competitie maar moest uiteindelijk tevreden
zijn met een vierde plaats. Roden 2 en Roden 3 promoveerden
beide. Deze winst ging het seizoen daarop weliswaar weer verloren, maar in 1999-2000 ging het nog beter. Roden 1 werd tweede
in de promotieklasse. Nog nooit had de club het zo goed gedaan.
Het tweede en het derde team werden kampioen en promoveerden
weer. Het hoogtepunt was dat Roden voor de tweede keer in haar
bestaan de NOSBO-beker veroverde na een bloedstollende finale
in Emmen tegen ESG. Het stond 1½-1½ en bij een gelijk spel zou
ESG winnaar zijn. Terwijl de rest van het team nagelbijtend toekeek bij het tijdnoodduel tussen Johan Scharft en Evert Hondema,
bleef Johan keurig zijn zetten noteren, verliet soms even het bord
om de benen te strekken en zette met nog drie seconden op de
klok de Emmer koning mat. Zelfs de gastheren applaudisseerden
mee. Door dit succes was Schaakclub Roden gerechtigd mee te
doen aan de strijd om de KNSB-beker. Dat was een grote gebeur-
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1997. Verslag van
het kampioenschap
van Roden 1 in het
Roder Journaal

tenis waar de club naar uit keek. De eerste
ronde was een thuiswedstrijd tegen het Groningse Staunton. Dat was een tegenstander
van formaat, maar het was een lichte teleurstelling dat er geen club uit een andere regio
op bezoek kwam. Johan Scharft en Edwin
Heijs, beiden ‘eigen kweek’, speelden goede
remises, maar zonder clubkampioen Ger
Battjes hadden de Rodenaren geen kans.
Staunton won met 3-1.
Ook de interne competitie was vaak
2000. Het winnende bekerteam neemt in feeste
spannend.
In het seizoen 1996-1997 werd
lijke stemming de partijen nog eens door. V.l.n.r.
pas
op
de
allerlaatste
speelavond en in het
Ger Battjes, Richard Matulessy, Edwin Heijs,
allerlaatste half uur duidelijk wie zich clubJohan Scharft.
kampioen mocht noemen. Tom Visser verloor van Edwin Heijs en Ger Battjes moest Rudy Frieswijk verrassenderwijs remise
toestaan. Tom en Ger kwamen daardoor uit op exact dezelfde totaalscore van 17½
punt uit 26 ronden. Het Keizersysteem was echter onverbiddelijk: de tegenstanders
van Tom hadden het iets beter gedaan dan die van Ger, blijkend uit een verschil van
welgeteld 15 Keizerpunten. Tom dus kampioen met nog geen banddikte verschil.
Van deze gebeurtenissen werd verslag gedaan in de plaatselijke pers. Velen hebben zich met die verslaggeving beziggehouden. In 1974 schreef Simon Winter verslagen in de Leekster
Courant. Vanaf de jaren ‘80 verzorgde Henk Dalmolen berichtjes
in het Roder Journaal. Hij werd opgevolgd door onder anderen
Jaap Blok, Eddy Jonkheid, Hessel Bralds, Geert Willems, Johan
Scharft, Arend van der Burgh, Frans van Doorn en Ruurd Kunnen.
Behalve in het Roder Journaal werden de verslagen opgenomen in
De Krant en later ook op de Roder nieuwswebsites, onder andere
www.ditisroden.nl. De stukjes werden goed gelezen, zoals in een
dorp als Roden verwacht kon worden. Iedereen wist dat de club
bestond, een spannende competitie had en regionaal successen
boekte. Bovendien was het een gezellige club en sprak de uitwisseling met Litomyšl tot de verbeelding. Als de berichtgeving in de Geert Willems schreef
verslagen in de plaat
plaatselijke pers soms enige tijd stokte, dan werd daarover tijdens selijke pers en was een
de ledenvergadering steevast een opmerking gemaakt. Naams productieve auteur in
bekendheid bleef het belangrijkste wervingsmiddel en het is een de Roder Loper.
van de verklaringen voor de opleving vanaf 2000.
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2000-2004 Innovaties in een nieuw millennium
Schaakclub Roden treedt de digitale wereld binnen. Zij krijgt een website en gaat
spelen met elektronische klokken. Vanaf het seizoen 2000-2001 stijgt het aantal
seniorleden weer en blijft daarna jarenlang schommelen rond het gemiddelde van
ongeveer 32. De jeugdafdeling blijft zo sterk groeien dat een ledenstop moet worden
ingesteld. In het seizoen 2000-2001 zijn er in totaal 74 leden, een historisch record.
De club begint aan een nieuwe bloeiperiode.
Het derde millennium was begonnen. Schaakclub Roden zou te maken krijgen met
verschijnselen en problemen die op zich niet allemaal nieuw waren, maar die zich nu
in alle hevigheid manifesteerden. Dat waren vaak algemene maatschappelijke verschijnselen waarmee de hele schaakwereld moest leren omgaan. Nog maar weinig
mensen winden voor het slapengaan de wekker op,
of hun polshorloge bij het ochtendontbijt. De Roder
schakers hebben tot in de 21e eeuw met analoge klokken gespeeld, en hoewel sommigen dat nog steeds graag
doen, was dit niet vol te houden. De eerste partij met
een digitale klok werd in het jaar 2000 gespeeld door
Tom Visser en Rudy Frieswijk. Het was een exemplaar
dat voorzitter Piet Brouwer bij een verloting tijdens een
jaarvergadering van de NOSBO had gewonnen. Zonder
zich te storen aan de vier pagina’s lange, in piepkleine letters gedrukte Duitstalige
handleiding waren Tom en Rudy aan hun partij begonnen om na een paar uur te
merken dat alle andere partijen waren afgelopen, maar zij nog een zee van tijd over
hadden. Johan Scharft ging toen toch maar eens die kleine lettertjes lezen en ontdekte al gauw een verborgen instelling: bij elke zet kregen de spelers er 15 seconden
bedenktijd bij! Tom en Rudy hebben hun partij toen maar met een ‘gewone’ klok in
vijf minuten uitgevluggerd.
‘Om ook achter het schaakbord oude en ver
trouwde systemen langzamerhand aan te passen aan
de moderne tijd…’ besloot de club in 2005 ‘… enige
digitale schaakklokken aan te schaffen. Deze worden
in externe wedstrijden steeds meer gebruikt, en onbe
kendheid met dit type berokkent onze schakers bij
voorbaat een klein (psychologisch) nadeel. Deze klok
ken zullen daarom vanaf het seizoen 2005-2006 ook
in de interne competitie geleidelijk worden ingevoerd.’
Een verandering die de schaaksport in zijn essentie trof was de uitbreiding van
internet en de digitalisering van allerlei aspecten van de samenleving. Schaakclub
Roden reageerde daar alert op, zoals veel andere schaakclubs dat ook deden. Het
competitiesysteem werd gecomputeriseerd en er kwam een eigen website. De Roder
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Toen Tom Visser in 1980 in Roden kwam wonen werd
hij al meteen door zijn nieuwe buurman Eddy Jonkheid
meegetroond naar de schaakclub. Eerder was hij, in
zijn Leidse studententijd, alleen een jaartje lid geweest
van LSG. Tussen de colleges door en later op zijn werk
bij PTT speelde hij dikwijls vluggertjes, onder anderen
met Peter Slaman.
Toms entree op de club was overweldigend. In de eerste
ronde versloeg hij clubcoryfee Berend Schipper. ‘Bij
aanvang van de partij vroeg hij mij of hij misschien
in de oorlog tegen mijn vader geschaakt kon hebben?
Dat bleek inderdaad het geval.’ Schipper bleek een
oude vriend te zijn van Toms oom Bé.
Nadat hij ook zijn tweede partij had gewonnen werd Tom gevraagd of hij met
Roden 1 wilde meespelen in de streekderby tegen Leek. Na enige aarzelingen
overwonnen te hebben stemde hij toe. Het werd, volgens Cock van der Hoeven
in de Roder Loper ‘een zinderend treffen waar de vonken van af vlogen en waar
aan ‘t slot wederzijdse misgrepen voor wisselende kansen zorgden, hetgeen in
een afgebroken partij resulteerde’. Die afgebroken partij werd gewonnen en Tom
had een vaste plaats in het eerste team veiliggesteld.
In zijn tweede seizoen werd Tom clubkampioen, zijn eerste kampioenschap in
een reeks van vijf. Op meerdere plaatsen in dit boek komen zijn andere club
activiteiten ter sprake, waaronder die van coördinator jeugdschaken, wedstrijdleider, teamleider Roden 1, Litomyšl-commissie, eindredacteur Roder Loper en
webmaster.
Loper, een parel uit het analoge tijdperk, moest zich opnieuw uitvinden.
De stand en indeling van de interne competitie werden sinds de jaren ‘70 berekend met behulp van de computer. Op een bepaald moment vond Arnold Meijster
op Internet een interessant Keizerprogramma: Sevilla. De ontwerper van dit programma, J.P. Hendriks, heeft enkele extra wensen van Tom in het programma
ingebouwd, waarna Sevilla in het seizoen 2002-2003 gebruikt kon worden voor de
indeling. In 2003 besloot de ledenvergadering het programma met ingang van het
nieuwe seizoen volledig te gaan gebruiken. Tot op de dag van vandaag functioneert
Sevilla naar volle tevredenheid.
Schaakclub Roden kwam in 1999 op het internet. Tom Visser beschreef in de
Roder Loper hoe dat was ontstaan: ‘Op 25 oktober was ik oneven en ik verveelde me
dood. Maar gelukkig kun je in deze tijden dan snel troost vinden in Cyberspace. Het
plan om een clubsite op het Internet te openen lag al een poosje in de week en toen
korte tijd geleden KPN op HetNet een Clubnet aankondigde kreeg ik de kriebels. En
als je dan ook nog een avond ter vrije besteding in de schoot geworpen krijgt, is het
gebeurd. Ik kan jullie dan ook trots de virtuele schaakclub SC Roden presenteren:
http://www.clubs.nl/community/default.asp?club=SC+Roden.’
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Het Clubnet van KPN hield het maar een paar jaar vol. In 2003 werd noodgedwongen tijdelijk uitgeweken naar een homepage van Arnold Meijster. Het jaar
daarop kreeg Schaakclub Roden de beschikking over een eigen internetdomein:
schaakclub-roden.nl. Bij het opzetten van de eerste website op dit domein heeft ook
penningmeester Olaus Diebrink een rol gespeeld. In 2007 ontwikkelde Tom een
nieuwe website, waarbij hij gebruik maakte van het Content Management Systeem
Joomla. Deze site is tot op heden in gebruik.
De website bevatte vanaf de start alle informatie over uitslagen, standen en indelingen. Om de gegevens uit Sevilla te kunnen presenteren in een vorm die past bij
de website had Tom een eigen programma geschreven. Ook werden verslagen van
de interne competitie, NOSBO-wedstrijden en andere gebeurtenissen gepubliceerd.
De informatievoorziening aan de leden was met de website veel sneller geworden.
Voor de Roder Loper had dat ingrijpende gevolgen. Het bestuur besloot in 2010 de
verschijningsfrequentie te verlagen tot twee maal per jaar. Reden was niet alleen dat
Ger Battjes (1948) werd op zijn 19e lid van Schaakclub Van der Linde in Winschoten. Van deze eerbiedwaardige vereniging werd hij kampioen in de seizoenen
1968/69 en 1969/70. In zijn studietijd in Groningen sloot hij zich aan bij SISSA,
waar hij in 1973 en 1974 clubkampioen werd en de beker won. Na een eenjarig
uitstapje in 1977 naar Schaakclub Groningen volgde
een lange pauze tot hij in 1989 lid werd van Schaakclub
Roden. Daar zou hij met in totaal 33 titels uitgroeien tot
de meest succesvolle speler uit de clubgeschiedenis.
Buiten clubverband heeft Ger weinig wedstrijden
gespeeld. Het najagen van grote successen is nooit zijn
ambitie geweest. Het ging hem er in de eerste plaats om
strategisch goede partijen te spelen. Voor veel clubgenoten was hij een moeilijk te bestrijden tegenstander. Dick
Dalmolen prees hem omdat hij ‘altijd planmatig werkt
en secuur schaakt’. En Cees Hageman meende: ‘Tegen
Ger Battjes kun je geen interessante partijen spelen, je
wordt zachtjes doodgedrukt, positioneel. Er is niks wat je fatsoenlijk kunt aan
vallen, want alles staat keurig gedekt. Het is allemaal bekeken en er komen geen
verrassingen in voor.’ Ger onderscheidde zich niet alleen door nauwkeurigheid,
maar vooral doordat hij goed wist wat hij moest doen in de stellingen die hij
kreeg. ‘Strategen zien het schaakspel vooral als wetenschap: het gaat, enigszins
plechtstatig uitgedrukt, om het vinden van “de waarheid” (…).’ Een veelzeggend
citaat. Ger zoekt naar de geheimen van het schaakspel. Daarom ook is hij zeer
geïnteresseerd in de geschiedenis en cultuur van het spel. Talloze artikelen in
de Roder Loper en lezingen bij diverse gelegenheden getuigen daarvan. Hoewel
hij nooit bestuurslid is geweest, was Ger in veel opzichten een actief clublid. Het
redacteurschap van de Roder Loper en zijn inzet voor de contacten met de schakers uit Litomyšl zijn hier slechts twee voorbeelden van.
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de website een groot deel van de informatievoorziening over had genomen, maar
ook dat de eenmansredactie van Arnold Meijster er steeds maar ternauwernood in
slaagde het blad te vullen. In de jaren daarna is, op verzoek van de ledenvergadering,
het blad drie tot vier maal per jaar gaan verschijnen. Inhoudelijk kan worden geconstateerd dat een verschuiving naar meer achtergrondartikelen heeft plaatsgevonden.
In haar speurtocht naar nieuwe leden had ook de KNSB het internetschaken
ontdekt. KNSB-leden konden tegen gereduceerd tarief lid worden van Playchess,
een internetschaakclub. Verenigingen konden hier online wedstrijden organiseren.
Aan dit initiatief heeft schaakclub Roden niet meegedaan. Een kleine twintig jaar
later, tijdens de coronacrisis, bleek nogmaals dat slechts een beperkt aantal leden
van Schaakclub Roden zich tot het internetschaken aangetrokken voelde. Men
zocht liever leden die in levenden lijve op de clubavonden aanwezig konden zijn. In
het seizoen 2000-2001 bereikte het ledental een recordhoogte van 74. Het aantal
senior
leden herstelde zich en schommelt
sindsdien tussen 30 en 40. De eerste jaren
van de 21e eeuw zagen de komst van nieuwe
leden als Olaus Diebrink, Bob van Maanen,
Arnold Meijster en Kees Duisterwinkel.
Theo Wolthekker werd na een afwezigheid
van enkele jaren weer lid, Menno Keizer
kwam over van Leek en Peter van der Velde
keerde terug uit den vreemde.
Eveneens geheel in de geest van de tijd
werden nieuwe leden gevonden in het recent
geopende Asielzoekerscentrum Roden. De
Mensinge 2000 Rapidtoernooi. Burgemeester contacten waren tot stand gekomen via ds.
Jaap Verkerk reikt de eerste prijs uit aan team Grave van de Raad van Kerken en clublid
captain Edwin Heijs. Piet Brouwer, Ger Battjes
Jan Kakes, die in het dagelijks leven evenen de leden van een Duits team kijken toe.
eens predikant was. Vanaf 2001 speelden
enkele bewoners van het AZC Roden mee in de interne competitie. Geert Willems
schreef in een lang indringend artikel dat er geschaakt werd in het centrum aan de
Hullenweg en dat ook leden van de schaakclub daar welkom waren, overigens meer
bij de asielzoekers dan bij de bewaking. Geert zelf, Arnold Meijster en Ger Battjes
waren een tijdlang regelmatige bezoekers.
Het lukte een aantal asielzoekers bij de club te betrekken. In de eindstand van
de interne competitie 2000/01 staan de namen van Said Hassim Saidi uit Afghanistan, Mohammed Kolhor uit Iran, Majid Hashemy eveneens uit Iran, Xhafer Idrizi,
Rakim, Jabber en Sharifi. Said scoorde 3 uit 3 en Kolhor 2 uit 2. Het waren geduchte
tegenstanders. Idrizi werd achtste bij het snelschaken.
De eerste jaren van de 21e eeuw verschilden in veel opzichten wezenlijk van de
jaren daarvoor, maar er waren ook continuïteiten. De komst van asielzoekers uit
Iran, Afghanistan en andere landen uit het Midden-Oosten was typisch 21e eeuws,
de vriendschapsbanden met Litomyšl waren uitvloeisels van historische verande-
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ringen in het Europa van de 20e eeuw. De wederzijdse bezoeken van
de Rodenaren en de Tsjechen gingen ook na 2000 door. Een onvergetelijke gebeurtenis was het Mensinge 2000 Rapidtoernooi,
waaraan afvaardigingen van de gemeente Noordenveld, en
haar partnergemeentes Litomyšl, Reichshof en Sögel meededen. Er werd gespeeld in de eetzaal en de keuken van
de Havezate, een heel bijzondere omgeving voor een
schaaktoernooi. ‘Alleen al dat laatste maakte het
toernooi tot iets onvergetelijks: de spelers met een
basale peinshouding te midden van het rustgevende
antiek en het krakende parket.’, aldus Philip Lely die
toen penningmeester was. Het toernooi neemt bovendien
een speciale plaats in de geschiedenis van Schaakclub Roden
in, doordat het Roder team, dat bestond uit Edwin Heijs, Johan
Scharft, Ger Battjes en Henk van Bemmel, winnaar werd.
Tot de zaken die niet of nauwelijks veranderden, behoorde de plaats van Schaakclub Roden in de NOSBO. In sportief opzicht had de club haar plafond bereikt. Het
eerste team moest na de succesrijke jaren aan het eind van het laatste decennium
een stapje terug doen. In het seizoen 2001-2002 degradeerde het team uit de promotieklasse na daar vijf jaar gespeeld te hebben. Er begon een langdurige periode
van pendelen tussen de promotieklasse en de eerste klasse: tot 2020 zes keer gepromoveerd en zes keer gedegradeerd. Het tweede team speelde meestal in de 2e klasse,
met enkele uitzonderingen waarin het in de 1e klasse speelde. Roden 3 was een typische 3e-klasser. Soms was het moeilijk voor dit team voldoende spelers te vinden.
Een uitwedstrijd tegen Assen 5 werd tot twee keer
toe afgeblazen, omdat onvoldoende spelers bereid
waren op de vrijdagavond te spelen. Ondanks
welgemeende excuses aan de NOSBO leverde dit
incident een boete van € 12,50 op. Het was een
smetje op het blazoen van de club, waar gelukkig
veel tegenover stond.
Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan
in 2001 werd een zeer geslaagd jubileumtoernooi
georganiseerd. Het was een pretentieus opgezet
toernooi met aantrekkelijke geldprijzen. Vooral
voorzitter Piet Brouwer maakte zich verdienste2002. Uitslagen van de massakamp lijk als sponsorwerver. Brouwer was in 1997 At de
Roden-Leek, genoteerd op een schoolbord.
Groot opgevolgd en hij zou de club twaalf jaar blijven leiden, langer dan alle andere voorzitters. Hij was een praktisch ingesteld man,
civieltechnisch ingenieur bij de NAM. Via hem heeft Schaakclub Roden jarenlang
kunnen profiteren van een bijdrage uit het Shell Gepensioneerden Donatie Fonds.
Het jubileumtoernooi kreeg de titel Open Drents Rapidkampioenschap. De eerste
zet werd verricht door burgemeester Van der Laan met de woorden: ‘Geniet ervan.’
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De 49 deelnemers deden dat in twee groepen. De hoogste
groep werd verrassend gewonnen door Henk van Putten uit
Groningen. Hij bleef Laszló Cako op weerstandspunten voor.
De favorieten Erik Hoeksema en Bonno Pel vielen tegen en
de plaatselijke coryfeeën Johan Scharft en Ger Battjes speelden evenmin een rol van betekenis. Vermeldenswaard is dat
twee grote jeugdtalenten meededen: Ali Bitalzadeh en Wouter
Spoelman. Deze twee hebben het ver geschopt in de schaaksport. Spoelman is zelfs grootmeester geworden. De tegenstanders in dit toernooi waren voor hen toen nog een maatje
te groot.
Schaaktoernooien organiseren - het was een traditionele
bezigheid van schaakclubs die door de millenniumwisseling
niet veranderde. Schaakclub Roden wilde graag een jaarlijks
toernooi organiseren, met meer pretenties dan de vroegere Ot & Sientoernooien.
Om een sterk deelnemersveld bij elkaar te krijgen, waren sponsors nodig, maar die
waren moeilijk te vinden. Het duurde tot 2004 voordat het volgende Open Drents
Rapidkampioenschap werd gehouden. Met 52 deelnemers was dit een geslaagd
evenement. Erik Hoeksema werd de ijzersterke winnaar met een score van 7 uit 7.

2004. Open Drents Rapidkampioenschap.
De eerste foto geeft een impressie van de schaakzaal in de Iemenkörf. Daarnaast het
treffen tussen twee spelers uit de eigen kweek: Johan Scharft en Bonno Pel. Daaronder
de prijsuitreiking. Links reikt voorzitter Piet Brouwer de beker voor groep 2 uit aan
Johan ten Hoor van Schaakclub Leek. Beheerder van de Iemenkörf Jan van der Meulen
kijkt toe. Rechts ontvangt Erik Hoeksema zijn prijs als winnaar van de hoofdgroep.
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2004-2011 Zorgen om jeugd en mooi jubileum
Bij de jeugd treedt een scherpe ledendaling op, die zelfs leidt tot een discussie over de
contributie. In sportief en financieel opzicht consolideert de club zich. Het 50-jarig
bestaan wordt uitbundig gevierd.
Vanaf 1991 had Schaakclub Roden hoogtijdagen beleefd. Tussen 1996 en 2000 had
zij een daling van het aantal seniorleden het hoofd moeten bieden, maar dat had
nauwelijks invloed op het verdere clubgebeuren. Integendeel, het begin van het
nieuwe millennium was een bruisende tijd. In het seizoen 2004-2005 zette echter
een kentering in. Het aantal jeugdleden daalde dramatisch.
Voorzitter Piet Brouwer was in augustus 2004 nog optimistisch: ‘In totaal hebben
we nu 40 seniorleden!! Een record van de laatste jaren, waar we heel gelukkig
mee zijn. Een sterk begin van het sei
zoen!!’ Aan het eind van dat seizoen
moest de secretaris Peter van der Velde
echter constateren: ‘Helaas is in het
afgelopen seizoen het aantal leden van
onze schaakclub weer afgenomen.’ Veel
schaakverenigingen hadden overigens te
kampen met een terugloop van het aantal
leden. In dit opzicht was er echter een
verschil tussen de jeugd en de senioren.
Over de clubtrouw van de senior
leden
had Schaakclub Roden niet te klagen.
Wat doet hij nou? Jeugdspelers hebben
Hun aantal bleef stabiel. In 2006 meldde
belangstelling voor elkaars partijen.
Brouwer verheugd de komst van een
Instructeur Geert Willems kijkt toe.
nieuw lid, Arend van der Burgh: ‘Van
harte welkom Arend; veel plezier en succes toegewenst.’ Het plezier was geheel
wederzijds, zo zou in de loop der jaren blijken. Arend werd een zeer actief clublid,
redacteur van de Roder Loper, correspondent voor de plaatselijke pers en voorzitter
van de werkgroep die het Ot & Sientoernooi organiseerde. Hij ontving in 2011 de
Toren van Verdienste voor zijn werk voor de Public Relations van de club. In 2019
werd hij voorzitter. Met de senioren ging het wel goed; de daling van het ledental
kwam geheel op het conto van de jeugdafdeling en zou enige jaren aanhouden. ‘Bij
de jeugd moeten we het meer hebben van spelvreugde dan van de grote aantallen’,
aldus de toenmalige secretaris Bob van Maanen in de ledenvergadering van 2008.
Vanuit de KNSB en de NOSBO werd het jeugdschaken op meerdere manieren
extra gestimuleerd. De contacten met de NOSBO werden in deze periode intensiever. De jeugdafdeling was erg actief en was in 2002 beloond met de Toren van
Verdienste. Alle inspanningen ten spijt trad na 2004 toch een scherpe daling van het
aantal jeugdleden op. Deze zou voortduren tot 2014.
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Dat jongeren minder aandacht hadden voor schaken dan voor andere sporten en
voor ‘gamen’ was een algemeen verschijnsel, en niet tot Roden beperkt. Maar wat
kon je eraan doen? Het bestuur en de jeugdafdeling maakten niet dezelfde fout als in
1999 en ondernamen actie. Informatieverstrekking was de hoofdmoot. De uitslagen
van de jeugdcompetitie werden doorgegeven aan De Krant. Mede in het kader van het
64-scholen-project van de KNSB werden scholen in Roden, Peize
en Norg benaderd met het aanbod lessen te geven. Schaakclub
Roden deed bovendien mee aan de Stichting Sportstimulering van
de gemeente Noordenveld die leerlingen in contact probeerde te
brengen met allerlei sporten, zodat zij een afgewogen keus konden
maken. Op De Marke werden proeflessen gegeven. Ook is geprobeerd het schaken ingang te doen vinden in de buitenschoolse
opvang, maar de ouders bleken hier niet in geïnteresseerd.
Ondanks alle inspanningen bleef de ontwikkeling van het
jeugdschaken zorgwekkend. Dat was de aanleiding voor een aanvaring tussen het bestuur en de ledenvergadering. Toen penningmeester Olaus Diebrink in augustus 2006 een geringe contributieMajid Hashemy was via verhoging voorstelde ging de vergadering daar niet mee akkoord.
het AZC bij Schaakclub Derk Holman stelde zelfs voor de jeugdcontributie te verlagen.
Roden gekomen. Hij Dat was geheel in overeenstemming met wat Peter van der Velde
zou jarenlang lid van had geschreven in zijn jaarverslag: ‘Voor lijfs
de club blijven en mee behoud op langere termijn is het noodzakelijk
werken aan de schaak
dat er weer hernieuwde aanwas plaatsvindt
lessen op scholen.
van nieuwe (jeugd)leden. Voor ons allen ligt
in het op deze wijze gezond houden van onze club nog een grote
uitdaging voor de toekomst.’ Jan van Spijker wees erop dat de
club over aanzienlijke financiële reserves beschikte, zodat zij
het zich wel kon veroorloven hier enige jaren op in te teren. De
vergadering nam het voorstel van Holman over. De contributie
voor de jeugd werd verlaagd van € 39,- naar € 30,-.
Hoewel van alles werd gedaan om meer jeugdleden te winnen,
heeft dat niet veel geholpen. De achteruitgang zou voortduren
tot het seizoen 2014-2015. Toch ging het niet slecht met de club. Ward Romeijnders werd
in 1998 jeugdkampioen
De bruisende periode van vlak na de millenniumwisseling was
en in 2011 voor de eerste
weliswaar afgesloten, maar de club was financieel gezond en in keer kampioen bij de
sportief opzicht stabiel.
senioren. Het slot van
Lange tijd was de contributie op hetzelfde peil gebleven. De de competitie was dat
uitgaven waren echter gestegen met als logisch gevolg dat er werd jaar ongekend spannend.
ingeteerd op de reserves. Bedroeg het eigen vermogen in 2005 Ward eindigde met 0,7
Keizerpunten voorsprong
nog € 4.000,- en in 2008 € 3.000,-, in 2011 was dat geslonken op Tom Visser. Hij heeft
tot € 1.000,-. Voor het bestuur, met name voor voorzitter Lieuwe zich tevens verdienstelijk
Boskma en penningmeester Olaus Diebrink, was deze zorgelijke gemaakt als wedstrijd
ontwikkeling aanleiding om nieuwe begrotingsregels voor te leider en jeugdleider.
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stellen. De leden
vergadering ging
De Grote Vier
daarmee in augustus 2010 akkoord.
Schaakclub Roden heeft in totaal 16 clubkampiHet nieuwe begrotingssysteem heeft
oenen gehad. Ger Battjes is met 13 kampioen
gezorgd voor meer financiële stabilischappen en in totaal 33 titels verreweg het
teit en zekerheid. Voor het voortbemeest succesvol geweest.
staan van de club was dat erg belangrijk, maar de leden merkten er op de
Alg. Snel Rapid Totaal
speelavonden weinig tot niets van.
Ger Battjes
13
8
12
33
Belangrijker dan het begrotings
systeem was dat de leden de
Johan Scharft
5
7
6
18
clubavonden bleven bezoeken. De
Peter vd Velde
7
5
12
sfeer op de club was goed, de interne
Tom Visser
5
5
2
12
competitie bleef trekken. In 2002
was op voorstel van Bob van Maanen
een onderverdeling in drie groepen gemaakt waartussen promotie en degradatie
plaatsvond. De bedoeling hiervan was de competitie op meer niveaus spannend te
maken. Na de invoering van dit systeem werd er op alle niveaus tot op de laatste
speelavond fel strijd gevoerd. Promotie naar de A-groep was, zoals Bob in 2006
opmerkte, ‘kennelijk begerenswaardig’.
In de NOSBO was Schaakclub Roden tamelijk stabiel. Een hoogtepunt was de
finaleplaats in de NOSBO-bekercompetitie in 2005. Tegenstander Staunton was
kampioen van de NOSBO geworden en zou het volgende seizoen in de landelijke
KNSB-competitie spelen. Schaakclub Roden kon bogen op ervaring als ‘cup figh
ter’, want in 1988 en 2000 had het de beker gewonnen. De club kreeg een paar
goede kansen, maar wist die niet te benutten. De wedstrijd ging eervol met 2½-1½
verloren.
De stabiliteit hield voor de externe teams in dat veel werd gependeld tussen de
promotie-, de 1e en de 2e klasse. In de zeven seizoenen van 2004-2005 tot en met
2010-2011 speelde Roden 1 vier keer in de promotieklasse en drie keer in de 1e klasse.
Roden 2 speelde in dezelfde periode drie keer in
de 1e en vier keer in de 2e klasse. Roden 3 was
een vaste klant in de 3e klasse.
In 2006 werd Roden 2 overtuigend kampioen waarmee het promotie naar de 1e klasse
afdwong. Het eerste team speelde op dat
moment in de promotieklasse. Secretaris Peter
van der Velde was hier blij mee. Het “gat” tussen
het eerste en het tweede was kleiner geworden,
wat andere leden, met name jeugdleden, meer
kansen gaf tot de top van de club door te drin- 2006. Kampioensteam Roden 2
gen. Peter had zijn ideeën over het belang van v.l.n.r.: Frans Jager, Menno Keizer, Jan
het tweede team als springplank in de jaren ‘70 van Spijker, Ale Bakker, Arnold Meijster en
voor het eerst geuit en in 1981 had hij zich grote Geert Willems
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zorgen gemaakt over de kloof van twee
klassen tussen het eerste en het tweede.
Nu zag hij het als een opgave voor de
club om de posities in de NOSBO te
consolideren. Dat lukte helaas niet;
het jaar daarop degradeerden beide
teams weer. Precies dezelfde situatie
deed zich drie seizoenen later weer
voor. De degradatie van beide teams in
2010 werd gelaten geaccepteerd. Tom
Visser: ‘Volgend jaar proberen we het
maar weer eens in de eerste klasse.
Internationaal rapidtoernooi in Peize
Ach, we zijn het pendelen zo langza
merhand wel gewend. Te klein voor het tafellaken, te groot voor het servet. Alhoe
wel, dat laatste valt nog te bezien. Topscorer Frans Jager zal ons waarschijnlijk
ontvallen, dus misschien moeten we volgend jaar wel blij zijn met een middenmoot
positie.’ Jan van Spijker, teamleider van Roden 2: ‘We zijn gewoon een maatje te
klein geweest ook al scheelde het soms niet veel.’ Het pessimisme van Tom was niet
terecht. Roden 1 keerde in 2011 terug naar de promotieklasse. Voor het tweede was
een lange tijd in de 2e klasse aangebroken.
Een leuk intermezzo vond plaats in 2008. Ter gelegenheid van het 10-jarig
bestaan van de gemeente Noordenveld werd een schaakwedstrijd tussen een team
uit Noordenveld en haar partnergemeenten gehouden. Schakers uit Litomyšl, het
Duitse Sögel, de Poolse dorpen Dolsk en Tarnowo Podgórne en Noordenveld troffen
elkaar in een rapidtoernooi in Peize, georganiseerd door Johan Zwanepol. De Tsjechen bleven de Nederlanders nipt voor en werden
de winnaars van het toernooi.
In 2011 bestond Schaakclub Roden 50 jaar.
Dit gouden jubileum is bepaald niet onopgemerkt
gebleven. De Krant wijdde een hele pagina aan
het heugelijke feit en de club zelf organiseerde
een aantal evenementen. In mei werd, samen met
Schaakclub Leek, een Grand Prix Jeugdtoernooi
georganiseerd. Dit evenement vond plaats in de
openbare lagere school ‘Het Valkhof’ in Roden, die
daarvoor geheel belangeloos ruimtes beschikbaar
had gesteld. Zo’n 90 jeugdleden in de leeftijd van
zes tot veertien jaar hebben aan dit toernooi meegedaan.
Het hoogtepunt van de jubileumactiviteiten
was op 21 mei in De Zwerfsteen in Roderesch. Het
bestuur, bijgestaan door een voorbereidingscommissie, had voor leden en oud-leden een aantrek-
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Team Simon Winter, Willem Jongsma, Derk Hol
man, Geert Willems, Bernard Bos en Rudy Frieswijk

Team Majid Hashemy, Jan Kakes, Olaus Diebrink,
Jeppe Teensma en Ale Bakker

Team Ward Romeijnders, Ger Battjes, Lieuwe
Boskma, Dick Dalmolen en Henk van Bemmel

Team Cees Hageman, Kees Duisterwinkel, Jakob
Dopper, Arend van der Burgh en Theo Wolthekker

kelijk programma opgesteld, waarbij onderlinge verbondenheid en gezelligheid
voorop stonden. Speciale attractie was de 27-jarige Fries-Groningse grootmeester
Jan Werle. Jan nam het in een kloksimultaan op tegen vier groepjes leden en oud-leden. De groepjes mochten overleggen over de te spelen zet en mochten daarbij zelfs
een apart bord gebruiken. Na afloop werden de
partijen met de grootmeester geanalyseerd.
Menno Keizer deed verslag in de Roder
Loper: ‘Groep 2 wees Jan er op, dat hij een
kwaliteitswinst over het hoofd had gezien,
waarna Werle uitlegde dat hij die wending
wel degelijk in zijn overwegingen had betrok
ken, maar dat hij de toren niet had genomen
vanwege gevaarlijke tegenkansen langs de
lange diagonaal tegen zijn op de tocht staande
koning. En zo leerden wij dat je niet ieder aan
De barbecue na afloop waarvoor ook
partners en oudleden waren uitgenodigd.
geboden hapje zomaar moet verorberen.’
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Het laatste evenement was een Dorpengongtoernooi op
3 september. Hieraan deden ook de Tsjechische vrienden uit
Litomyšl mee. Plaats van handeling was De Smidse, een deel
van het Dörpshuus in Nieuw-Roden, en de opening werd verricht door burgemeester Hans van der Laan. Aan het toernooi
mochten niet alleen leden en oud-leden van de schaakclub
meedoen, maar alle schakende inwoners van de gemeente
Noordenveld waren welkom. Bovendien waren de leden van
de naburige schaakclubs uitgenodigd. De deelnemers werden
ingedeeld in viertallen op basis van hun woonlocatie (dorp of
wijk). Zo werden acht verschillende ‘dorpenteams’ gevormd,
namelijk twee teams uit Litomyšl, één uit Leek, één uit Peize
en vier Roder wijkteams. De overwinning werd behaald door
Voorzitter Lieuwe Boskma
één van de Tsjechische teams.
geeft burgemeester Hans
Als klap op de vuurpijl van der Laan het woord.
werd Schaakclub Roden
aan het eind van het jubileumjaar door wethouder
Gerrit Alssema namens de gemeente Noordenveld
in het zonnetje gezet. De waardebon van € 125,00
die de club in ontvangst mocht nemen, was een
zeer stoffelijke blijk van waardering. Van blijvende
waarde waren de Legpenning van Verdienste van
de gemeente Noordenveld in zilver en een bijbehorende oorkonde die de club kreeg uitgereikt.
Het winnende team uit Litomyšl
Met zo’n jubileumfeest kun je niet meer stuk. Voeg
V.l.n.r. Milan Krejčí, Lucie Bartošová,
daarbij dat Roden 1 weer tot de promotieklasse
Václav Pekar en Pavel Horáček.
was doorgedrongen, dat de vrienden uit Litomyšl
op bezoek waren geweest en dat Ward Romeijnders, een talent uit eigen kweek, voor
de eerste maal in zijn schaakloopbaan clubkampioen was geworden, dan wordt duidelijk dat de club in de lift zat.
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2011-2020 Schaken en ontmoeting
De schaakclub verhuist naar het centrum van Roden en richt de blik naar buiten.
Het jeugdschaken krijgt een impuls met het Basisscholenkampioenschap van de
gemeente Noordenveld. De stabiele financiële positie en de nieuwe speelruimte
geven de gelegenheid om extra aandacht aan het interne clubleven te schenken.

Hessel Bralds was technisch
vormgever van de Roder Loper
van 1990 tot 2010. Daarnaast
heeft hij stukken in het blad
geschreven. Hij is lid gewor
den in 1977. Van 1989 tot 1995
was hij tevens bestuurslid voor
materiaalbeheer.

Met de viering van het 50-jarige bestaan begon een periode van vernieuwing. Dat er verandering in de lucht hing,
was al in mei 2011 gebleken, toen de lay-out van de Roder
Loper volledig werd veranderd: een nieuw omslag, een
kleiner formaat, een ander lettertype. Tom Visser was de
opvolger van Hessel Bralds als technisch vormgever van
het blad.
Een grote verandering was de verhuizing van
‘t Dörpshuus in Nieuw-Roden naar het Trefpunt in Roden
in 2012. De beslissing om het Dörpshuus, de voormalige
Iemenkörf, te verlaten was niet gemakkelijk. Immers,
de club had daar 27 jaar gespeeld en was sterk gehecht
geraakt aan de locatie. De stijgende huurprijs en de steeds
sterker wordende druk op de club om huishoudelijke taken
te verrichten, gaven uiteindelijk de doorslag om te vertrekken. Die beslissing viel goed uit.

2011. Iemenkörf
Staand v.l.n.r.: Arend van der
Burgh, Theo Wolthekker, Ward
Romeijnders, Lieuwe Boskma,
Tom Visser, Ab Colly, Jan Kakes,
Bob van Maanen, Maurice
Cox, Kees Duisterwinkel, Cees
Hageman, Ale Bakker, Frits
Bosman, Jeppe Teensma.
Zittend links v.v.n.a.: Willem
Jongsma, Bernard Bos, Majid
Hashemy.
Zittend rechts v.v.n.a.: Derk
Holman, Olaus Diebrink, Dick
Dalmolen.
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Het Trefpunt was gevestigd in een historisch waardevol pand. In 1894 was bij
de Brink een nieuwe openbare school gebouwd. Hendericus Scheepstra werd er
onderwijzer. De geboren Rodenaar Scheepstra ontwikkelde zich als pedagoog en
schrijver van kinderboeken. Hij was de geestelijke vader van Ot en Sien, Drentse
modelkinderen van rond de eeuwwisseling. Scheepstra werkte nauw samen met de
pedagoog Jan Ligthart en de illustrator Cornelis Jetses. Hij was tevens betrokken bij
de onderwijsmethode die werd verbonden aan het door M.B. Hoogeveen ontworpen
leesplankje aap-noot-mies. Het oude schooltje was vlak voordat de schaakclub het
als haar clublokaal koos, gerenoveerd en door de zorginstelling Promens Care omgebouwd tot inloop-, eet- en werkcentrum voor haar cliënten en had de toepasselijke
naam ‘Het Trefpunt’ gekregen.
In de Scheepstraschool zat Schaakclub Roden
letterlijk en figuurlijk midden in het dorp. De club
wilde niet alleen profiteren van de centrale ligging van haar nieuwe onderkomen, maar ze wilde
ook een bijdrage leveren aan de activiteiten die
vanuit het Trefpunt werden ondernomen. Met
Promens Care, dat in 2013 opging in Cosis, werd
afgesproken dat cliënten van deze instelling op de
clubavonden zouden helpen bij de barbediening.
Een mooi plan tot wederzijds voordeel, dat door de
Trefpunt Scheepstra
overgrote meerderheid van de leden verwelkomd
werd. Deze opzet heeft een aantal jaren goed gewerkt, maar vanaf 2015 nam het
aantal cliënten dat kon worden ingezet geleidelijk af. De club moest nu zelf voor de
barbediening zorgen. Ze prees zich gelukkig dat na een jaar Annieke Holman, een
kleindochter van Derk, dit werk op zich wilde nemen.
In andere opzichten werd de rol van Schaakclub Roden binnen het Trefpunt uitgebreid. De club nam actief deel aan het ontwerp van de ‘Treftuin’, de openbare ruimte
achter het pand, en nam het initiatief daar een schaakpleintje met grote schaakstukken aan te leggen. Ook hielpen clubleden bij praktische werkzaamheden zoals het
verwijderen van een oud terras. In 2019 trok ‘Welzijn in Noordenveld’ (WiN) in het
pand en in overleg met deze stichting zijn en worden met succes op de donderdagmiddag schaakactiviteiten voor bewoners uit de gemeente Noordenveld opgezet.
Daarbij wordt ook het grote schaakspel in de tuin gebruikt.
De Scheepstraschool, waar ook het museumpje Het Scheepstrakabinet kan worden
bezocht, bood de perfecte ambiance voor de Ot & Sientoernooien die vanaf 2014
weer jaarlijks werden georganiseerd. Een beter visitekaartje kon Schaakclub Roden
zich niet wensen. De grote pretenties uit de jaren 2000 werden teruggeschroefd.
Om het toernooi laagdrempelig te houden, werd een klein bedrag aan inschrijving
gevraagd en werden in de pauze gratis soep en broodjes verstrekt. Medewerkers en
cliënten van Cosis hielpen mee bij de bediening. Er werd slechts één prijs uitgeloofd,
namelijk een kunstwerk vervaardigd door één van de clubleden of door een relatie.
De deelnemers kwamen voor ongeveer de helft uit Roden en voor de helft uit de rest
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van het NOSBO-gebied. De winnaars waren meestal regionale coryfeeën, zoals Otto
Rubingh en Fons van Hamond. Lieuwe Boskma was in deze periode het enige lid van
Schaakclub Roden dat het toernooi op zijn naam kon schrijven.
Het gezicht van de club was dus nadrukkelijk niet
alleen naar binnen, maar ook naar buiten gericht. In
2014 ging de redactie van de Roder Loper op in de nieuwe
werkgroep Publiciteit (PR). Deze werkgroep kreeg als taak
het clubblad, de website en de voorlichting via de plaatselijk pers te verzorgen, maar ook alle andere vormen
van publiciteit voor haar rekening te nemen. Begin jaren
‘90 hadden publieke optredens niet veel succes gehad,
maar nu waren de resultaten hoopgevender. Kraampjes
werden ingericht op het Toen & Nu-festival in 2014, de
Herfstmarkt in 2017 en de Hobbybeurs in 2018. Deze
trokken steeds veel aandacht van het publiek. Altijd
Ot en Sien op de Brink
kwamen wel oude bekenden en andere geïnteresseerden
een partijtje spelen en enkelen van hen zijn lid geworden.
In de plaatselijke pers werden de resultaten van de teams in de NOSBO-competities en die in de interne competitie breed uitgemeten en dat trok ook de aandacht van
de Stichting Sportstimulering Noordenveld. Na weer eens kampioen van de 1e klasse
te zijn geworden, werd Roden 1 op het Sportgala 2016 genomineerd als sportteam
van het jaar. Die titel was niet haalbaar, want van de 10.000 uitgebrachte stemmen
schijnen er slechts 50 naar de schakers te zijn gegaan, maar de nominatie was eervol.
De externe oriëntatie bleek ook uit de nauwere samenwerking met Schaakclub
Leek. De rivaliteit tussen beide clubs stamde van jaren her, toen Roden en Leek een
felle strijd uitvochten om de begeerde wisselbeker van het
Drie Provinciën Gongtoernooi. Voor een deel betrof de
rivaliteit niet-sportieve zaken, namelijk toen een aantal
Rodenaren naar Leek overstapte uit onvrede met de gang
van zaken rond de interne competitie. Vanaf het begin van
de jaren ‘90 hebben opeenvolgende besturen stelselmatig
gewerkt aan verbetering van de onderlinge relatie. In 2007
vroeg de ledenvergadering van Schaakclub Roden het
bestuur zelfs om de mogelijkheden van een fusie te onderzoeken. De bereidheid daartoe was bij beide verenigingen
waarschijnlijk gering, want verder dan een telefonische
consultatie is het niet gekomen. Ook voor een gezamenlijk derde team in de NOSBO-competitie kreeg het bestuur
de handen niet op elkaar. De boodschap was duidelijk:
Schaakclub Roden wilde graag een goede relatie met Leek,
maar wilde ook haar eigen identiteit bewaren.
De verenigingen gingen met dat uitgangspunt uitsteAlbert Dijkenga tijdens het
kend met elkaar om. Schaakclub Roden probeerde elk
Toen & Nu Festival in 2014
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jaar minstens één team af te vaardigen
naar het Gongtoernooi en beide verenigingen deden hun best de onderlinge
massakamp in december in stand te
houden. Inmiddels zijn beide tradities beëindigd, de massakamp werd
in 2014 voor het laatste gehouden
en het Gongtoernooi in 2017. Er zijn
andere samenwerkingsvormen voor
in de plaats gekomen. Roden gaf Leek
2016. Barbecue met partners in de tuin van
enkele malen ICT-ondersteuning bij
Lieuwe Boskma. Echtgenote Hilda zorgt met
het Gongtoernooi. Van 2008 tot 2016
haar kwartet voor de muzikale omlijsting.
hebben de clubs gezamenlijk Grand
Prixtoernooien voor de NOSBO-jeugd georganiseerd, afwisselend in Roden en Leek.
In 2017 beëindigde Schaakclub Roden deze samenwerking omdat de deelname
sterk was gedaald en de club vond dat de meerwaarde voor haar was weggevallen.
De relatie tussen de twee clubs werd verder verdiept doordat zij, na een experiment in 2009, vanaf 2013 hun rapid- en snelschaakkampioenschappen voor elkaar
openstelden.
De grootste zorg was de daling van het aantal jeugdleden in de voorafgaande
periode. Dat aantal was in 2012 op een dieptepunt beland. Een van de doelstellingen was dan ook het jeugdschaken te versterken. Niet alleen hoopte de club door
meer jeugdschakers aan te trekken vergrijzing tegen te gaan, maar tegelijkertijd
wilde zij meer in het algemeen een bijdrage leveren aan de talentontwikkeling
van leerlingen op de scholen. Schaakclub
Roden investeerde vanaf 2014 veel tijd en
energie in schaaklessen op scholen. Een
nieuwe activiteit werd begonnen in 2014
met het Basisscholenkampioenschap van
de gemeente Noordenveld (BSK). De eerste
kampioen werd OBS De Marke. Dit team
mocht meedoen aan de Drentse voorronde
van het NOSBO-scholenkampioenschap,
2017. Tijdens de opening van de Treftuin
maar kon daar geen potten breken. Al deze
spelen jeugdlid Jente en supersenior Derk
inspanningen hadden succes, want het
Holman op het buitenschaakbord een
partij. Wethouder Jos Huizinga kijkt toe.
aantal jeugdleden nam vanaf 2014 sterk toe.
Na enkele jaren trad toch weer een daling op.
De club bleef aantrekkelijk voor nieuwe leden. Zij was zeer ingenomen met de
toetreding van Johan Zwanepol, niet alleen zeer bekend als schaakbestuurder, organisator van internationale toernooien en internationaal scheidsrechter, maar ook
een geduchte clubschaker. Johan werd lid in 2012. Twee jaar later werd ook Ruurd
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Kunnen lid. Ruurd had zijn schaakjeugd
in het noorden des lands doorgebracht
en was daarna voor lange tijd naar het
westen verhuisd. Daar was hij een tamelijk fanatieke club- en toernooischaker
geworden en had hij een paar jaar in
besturen van schaakorganisaties gezeten.
Hij was ook de schrijver van een sociologisch proefschrift over de ontwikkeling
van schaakstijlen.
Sportief gezien presteerde de club
als vanouds: het eerste pendelde tussen
2019. Sfeerimpressie van het Ot & Sientoernooi
de 1e klasse en de promotieklasse en het
tweede speelde meestentijds in de 2e, maar vanaf 2017 in de 1e klasse. Roden 3 was
vaak moeilijk te bemensen, stapte in 2014 over naar de viertallencompetitie en is
vanaf 2016 niet meer ingeschreven. Het gependel van Roden 1 leverde veel kampioenschappen op, namelijk 6 stuks vanaf 2000, maar de club is nooit NOSBO-kampioen geworden. Op een korte periode in de jaren 80 na was de ambitie om door
te stoten naar de KNSB grotendeels afwezig. Een verdere indicatie voor de geringe
sportieve ambities was dat in sommige jaren slechts met moeite een bekerteam kon
worden samengesteld. In de seizoenen 2017-2018 en 2018-2019 is zelfs helemaal
niet aan het bekertoernooi meegedaan.
De kern van de activiteiten lag ‘thuis’, bij het interne clubleven en de onderlinge
competitie. Het clubkampioenschap was een begeerde prooi, maar door de invoering
van het drie-groepen-systeem in 2002 was het eind van de competitie op alle niveaus
spannend. Om de spanning verder te verhogen is ook nog geëxperimenteerd met een
nacompetitie, promotie- en degradatieronden aan het eind van het seizoen, maar dit
experiment was geen succes.
Hoe fanatiek er ook werd geschaakt en hoe
spannend de onderlinge competitie ook mocht zijn,
de meeste leden kwamen naar de club voor de prettige sociale contacten. Dat had Pieter Doller die in
1975 jeugdlid was geworden al opgemerkt: ‘Voor
oudere spelers was het hun uitgaansavond.’ Ook in
perioden dat het minder goed ging, bleef de sfeer
op club goed. Voorzitter At de Groot schreef bij
het jubileum in 1996: ‘Hoe komt het, dat wij al 35
jaar bestaan? (…) Het echte antwoord is volgens
mij: de sfeer binnen de vereniging. Mijns inziens
draait alles daarom. Zolang de leden met plezier Jeppe Teensma aan zet in het Tata
Steeltoernooi. Jeppe, van 1996 tot
naar hun club gaan en zich daar thuis voelen, dan 2000 secretaris van Schaakclub Roden,
zit het goed.’ En die andere voorzitter Piet Brouwer doet sinds 1974 elk jaar mee aan de
meende in 2005: ‘Gelukkig, en daar mogen we amateurgroepen in Wijk aan Zee.
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best trots op zijn, hebben wij op onze speelavonden een goede opkomst. Naar mijn
mening is er altijd een gezellige, vriendschappelijke sfeer.’ En secretaris Bob van
Maanen merkte in zijn jaarverslag over het minder succesvolle seizoen 2006-2007
op: ‘Het was een zwaar jaar voor onze club. (…) Gelukkig kon worden vastgesteld
dat genoemde rampspoed geen invloed had op de goede sfeer binnen de club.’
In één opzicht was de ledenwerving
De eerste vrouwelijke leden van Schaakclub
niet succesvol, namelijk in het aanRoden waren jeugdleden. In het clubblad van
trekken van vrouwelijke leden. At de
november 1980 wordt vermeld dat voor het
Groot had dit in zijn openingswoord
eerst een vrouwelijke schaker belangstelling
in de jaarvergadering van 1990 aan
voor de seniorencompetitie had getoond. Dat
de orde gesteld en later zou ook Piet
was mevrouw Bruinsma, die het echter na
Brouwer er aandacht voor vragen. Van
één partij voor gezien hield. Ook mevrouw
een daadwerkelijke campagne gericht
De Reus deed een jaar later maar één ronde
op het aantrekken van vrouwen is het
mee. Na Amanda Possel (1993-1994) speelde
echter nooit gekomen. De vrouwen die
Margriet Kneepkens-Bik uit Norg van 2001
bij de club kwamen deden dit op eigen
tot 2004 mee in de competitie. Zij kan
initiatief. Jannie Russchen werd lid in
worden beschouwd als het eerste vrouwelijke
2015 nadat ze met de club had kennis
seniorlid.
gemaakt op het Toen & Nu-festival.
‘Schaken is te mooi om het niet te
spelen.’ Bij Schaakclub Roden voelde
zij zich thuis:
Ook al sta ik onderaan,
ik kom daar vast vandaan.
Van de vrouwen ben ik al de beste,
helaas met mannen nog de leste.
Maar clubgenoten let goed op,
waarschijnlijk kom ik aan de top!
Toen in 2020 ook Diena Wolters
lid werd, speelden voor het eerst in de
geschiedenis twee vrouwen mee in de
seniorencompetitie. Helaas kwam aan
deze situatie door de coronacrisis al snel weer een eind.
Een goede, gezellig sfeer is altijd belangrijk geweest. Lieuwe Boskma maakte het
zelfs tot een doelstelling van het bestuur. Het motto van de besturen was vanaf 2012
‘een mooie balans tussen schaken en ontmoeting’.
Niet iedereen was het helemaal met deze benadering eens. De leden waren niet
zonder reden lid geworden van een schaakclub. Zij hadden sociale contacten ook in
een andere vereniging kunnen zoeken. Het schaken deed er voor hen wel degelijk
toe, en in enkele gevallen zelfs zozeer dat zij een spanning ervoeren tussen schaken
en ontmoeting. Dat bleek soms als het aan de bar zo gezellig was, dat degenen die
nog met hun partij bezig waren er door werden gestoord, of wanneer een speler
Margriet Kneepkens in actie
tegen Piet Brouwer
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Lieuwe Boskma (1957) was 10 jaar voorzitter, van 2010 tot en met 2019. In
1984 werd hij lid van Sissa en later van Helpman. Deze schaakclub fuseerde met
Staunton, waardoor Lieuwe in de 2e klasse van de KNSB kwam te spelen. Na
verhuizing naar Roden werd hij hier in 1992 lid van de schaakclub. Er volgde een
uitstapje van enkele jaren naar het Westen, waar hij in Nootdorp een schaak
vereniging oprichtte, waarna hij in 2007 weer terugkwam op het oude Drentse
nest.
Als voorzitter loodste Lieuwe de club door een moeilijke periode waarin onder
andere de verhuizing van het Dörpshuus in Nieuw-Roden naar het Trefpunt
Scheepstra plaatsvond. Hij heeft ook veel nieuwe initiatieven genomen, bijvoorbeeld het Basisscholenkampioenschap. Zelf voelde hij zich meer een initiator van
vernieuwing dan een crisisbestrijder. Evenals onder anderen zijn voorgangers At
de Groot en Piet Brouwer was Lieuwe ervan overtuigd dat een goede sfeer op de
schaakavonden van essentieel belang was voor het voortbestaan van de club. Hij
had een scherp beeld van het schaken dat het beste bij Schaakclub Roden paste:
‘Niet te stil. Niet te lang. Niet te streng. Geniet van je hobby!’
Gevraagd naar de hoogtepunten van zijn voorzitterschap noemde hij in een interview in 2019 naast de
interne competitie en de sfeer op de clubavonden
het jeugdschaken. Het Basisscholenkampioenschap
van de gemeente Noordenveld ziet hij als een van
de mooiste resultaten van zijn bestuursperiode.
Hoewel Lieuwes benadering van het clubschaken met zijn nadruk op vrolijkheid en plezier
wellicht anders zou kunnen doen vermoeden,
was (en is) Lieuwe een hartstochtelijke en sterke
schaker. Hij is een vaste kracht in het eerste team
en is drie keer clubkampioen geweest, vijf keer
snelschaakkampioen en een keer rapidkampioen.
tijdens de partij zijn tegenstander aansprak. Het bestuur had hier natuurlijk oog
voor. Een van de beschikbare ruimtes werd tot stiltezaal verklaard. Illustratief voor
de wijze waarop een balans tussen schaken en ontmoeting werd gevonden, waren de
wedstrijdbesprekingen van het eerste team en de trainingen van de B- en C-spelers.
Beide activiteiten waren bedoeld om het spelpeil te verhogen, maar vonden plaats in
een ontspannen sfeer. Plaatsen van handeling waren de gastvrije woonboerderijen
van Lieuwe Boskma en Arnout Wegerif. Schaaktechnische discussies en strategische
en tactische oefeningen vonden hier plaats in een ontspannen en vriendschappelijke
ambiance, waarbij de stemming werd verhoogd met hapjes en drankjes.
Het was lange tijd een vaste gewoonte dat een groep leden een dagje naar het
Tata Steel schaaktoernooi in Wijk aan Zee ging. Op de heenweg werd een kop koffie
gedronken onder het standbeeld van Ir. Lely, de broer van de overgrootvader van
voormalig penningmeester Philip Lely. Na een middag oude kennissen begroeten,
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naar de grootmeesters kijken en het commentaar van deskundigen beluisteren, werd op de
terugweg ergens in Noord-Holland of in Sneek
gezamenlijk gegeten.
Of de balans tussen schaken en ontmoeting
verstoord was of niet was een persoonlijk oordeel, waarbij onder andere sportieve ambities
een rol konden spelen. Voor de meeste leden
lagen die niet al te hoog. Toen de nieuwe opzet
van de KNSB-competitie het mogelijk maakte
Lieuwe Boskma, Ger Battjes en Menno
om in 2019 met een team in de laagste klasse in
Keizer pauzeren op de Afsluitdijk
te schrijven, bleek hiervoor weinig animo. Ook
onderweg naar het Tata Steel schaak
samen met Schaakclub Leek was een KNSBtoernooi in Wijk aan Zee
team niet realiseerbaar. Sportieve ambities
konden ook buiten Schaakclub Roden worden gerealiseerd. Enkele leden sloten zich
aan bij een andere schaakvereniging. Aan de grote schaakmanifestaties in Groningen en Hoogeveen deden vrijwel elk jaar leden van Schaakclub Roden mee.
Het motto van Lieuwe Boskma paste uitstekend bij een bescheiden vereniging als
Schaakclub Roden.

Een bescheiden vereniging, maar wel
een met een welgevulde prijzenkast
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Wachten op een nieuwe toekomst
Door de coronacrisis valt het schaakleven vrijwel stil. De fysieke competitie wordt
niet afgemaakt. Een aantal leden schaakt online met elkaar. Hoe moet Schaakclub
Roden verder na de pandemie?
Arend van der Burgh heeft in 2019 de voorzittershamer overgenomen. Hij kon toen
niet vermoeden met welke problemen hij zou worden geconfronteerd. De coronacrisis van maart 2020 betekende een abrupt einde van een groot deel van het schaakleven. De NOSBO-competitie werd afgebroken en de interne competitie kon niet
worden voltooid. In september en oktober
werd geprobeerd met behulp van speciale
maatregelen, onder andere door wedstrijdleider Jan Duisterwinkel gefabriceerde ‘kuchschermen’, een nieuw seizoen op te starten,
maar al gauw maakte de tweede besmettingsgolf dit onmogelijk.
Een oplossing werd gezocht in online-schaken. Een kleine groep heeft op de wekelijkse
clubavonden via Lichess korte snelschaakcompetities gespeeld. Enkelen deden mee aan
Arend van der Burgh en Jeppe Teensma
externe online-wedstrijden. Vooral Arnold
schaken met een spatscherm.
Meijster toonde zich bedreven in deze vorm
van schaken. ‘In The Battle of Drenthe’ eindigde hij op een eervolle plaats tussen
spelers met een hogere rating. Een online-clubcompetitie met ‘gewoon’ speeltempo
bleek voor de meeste clubleden echter geen bevredigend alternatief voor het fysieke
schaken. In maart begon een aantal leden een lentecompetitie, waarin de deelnemers
alle vrijheid hadden om afspraken te maken over het tempo en de speellocatie van
de partij. Hoewel deze “vrije vorm” een verrassend aantal deelnemers trok, moest
worden geconstateerd dat het ontbreken van de sociale schaakomgeving voor de
meeste clubleden een grote belemmering was.
Het bestuur heeft geprobeerd het clubgevoel in
stand te houden door middel van Nieuwsbrieven. Daarvan zijn er drie verschenen. De redactie van de Roder Loper droeg zijn steentje bij
door vier nummers uit te brengen.
In september 2021 begon Schaakclub Roden
aan haar 61e seizoen. Er werd weer geschaakt,
maar met in achtneming van een aantal veiligheidsmaatregelen die zijn vastgelegd in een
coronaprotocol. Begin december moest de
Coronaschaak volgens Ale Bakker
competitie echter weer worden afgebroken.
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De club heeft in de afgelopen 60 jaar haar bestaansrecht bewezen. Van de 31
verenigingen die in 1961 bij de NOSBO waren aangesloten, zijn er 16 over. Van de
9 Drentse verenigingen uit 1961 bestaan die in Assen, Emmen, Coevorden, Hoogeveen en Zuidlaren nog steeds. In een aantal gevallen zijn verenigingen gefuseerd om
het voortbestaan te verzekeren. Verdwenen zijn de schaakclubs in 2e Exloërmond,
Emmercompascuum, Klazienaveen, Westerbork, Beilen en Smilde.
De kracht van Schaakclub Roden schuilt in een hechte vaste kern van leden, die
door inzet en betrokkenheid ervoor zorgt dat de clubavonden altijd goed bezocht
worden en er een aantrekkelijke interne competitie is. Hierdoor is de continuïteit van
de club de komende jaren gewaarborgd. Tegelijkertijd moet worden geconstateerd
dat er een structurele scheefgroei gaande is. De gemiddelde leeftijd van de leden was
in september 2021 ongeveer 68 jaar. Slechts 5 van de 31 seniorleden waren jonger
dan 60. Er komen niet genoeg jongere leden bij, waardoor de club vergrijst. Als deze
trend zich doorzet wordt de club steeds kleiner totdat zij niet meer levensvatbaar is.
Het wachten is op verjonging. Hiertoe steekt de club tijd en energie in haar
jeugdafdelingen en zoekt zij leden in de leeftijdscategorie van 40-60 jaar. Het is
echter de vraag of een intensivering van de inspanningen, hoe belangrijk ook, voldoende is. Leidt deze niet tot “meer van hetzelfde”? De geschiedenis van Schaakclub
Roden laat enkele leerzame kantelmomenten zien die vooraf gingen aan perioden
van voorspoed: het “Henk en Peter-effect” van 1972, in introductie van digitale
schaaktechnologie omstreeks de millenniumwisseling, de “blik naar buiten” door
de buitenlandse contacten vanaf 1990 en gerichtheid op het dorp Roden na de verhuizing in 2011. Het is tijd voor reflectie. Om de club aantrekkelijk te maken voor
jongere schaakliefhebbers, zou wel eens opnieuw een kantelmoment nodig kunnen
zijn.

De namen van de winnaars van de Toren van Verdien
ste staan in de Wisseltoren ingekerfd. De eerste Toren
was in gebruik van 1979 tot hij vol was in 1992. De
tweede Toren deed zijn intrede in 1998 en was vol in
2019.
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Leden Schaakclub Roden bij het
60-jarig bestaan (juni 2021)
Nestor Derk Holman

A8: Ale Bakker
B7: Cees Hageman
A6: Frits Bosman
B5: Henk van Bemmel
A4: Jan van Spijker
B3: Lieuwe Boskma
A2: Tom Visser
B1: Jeppe Teensma

C8: Arend v.d. Burgh
D7: Dick Dalmolen
C6: Ger Battjes
D5: Jan Arie Stokhorst
C4: Jan Willem v.d. Kouwe
D3: Peter Slaman
C2: Ward Romeijnders
D1: Olaus Diebrink
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E8: Arnout Wegerif
F7: Dirkjan Korenhof
E6: Henk Hamelink
F5: Jan Duisterwinkel
E4: Johan Zwanepol
F3: Ruurd Kunnen
E2: Teije Smedinga
F1: Jannie Russchen

G8: Bob van Maanen
H7: Frans van Doorn
G6: Henk Kouwenberg
H5: Jan Pezij
G4: Kees Duisterwinkel
H3: Theo Wolthekker
G2: Mark Hoogendijk
H1: Arnold Meijster

Soms schaken we buiten
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Uitgelicht
In het hoofdstuk ‘Geschiedenis van Schaakclub Roden’ komen enkele onderwerpen
aan de orde die daar niet de aandacht konden krijgen die ze verdienen. Een uitge
breide uiteenzetting over bijvoorbeeld ledenaantallen en financiën zou het verhaal
te veel onderbreken. Daarom zijn acht onderwerpen die een uitvoeriger beschrij
ving waard zijn uit het geschiedenisverhaal gelicht.

Over afbreken, tactiek, arbitrage en sportiviteit
Lange tijd werd zowel bij NOSBO-wedstrijden als in de interne competitie een speeltempo van 40 zetten in twee uur per persoon gehanteerd. Wanneer 40 zetten gespeeld
waren en de totale speeltijd volgemaakt was,
moest de partij afgebroken worden. Dit kwam
nogal eens voor. Het record bij NOSBO-wedstrijden: Roden 1 - Haren 2, waarbij zeven
van de tien partijen werden afgebroken. Het
afbreken leidde soms tot ‘harrewarren over
uitspelen of niet, zet afgeven of niet, komen
of gaan naar x en misschien handjeklap
spelen als de zaken duidelijk zijn’. Bij het
afbreken speelden inderdaad allerlei overwegingen een rol, maar één ding stond vast:
als er na 40 zetten en vier uur speeltijd geen
beslissing was gevallen, moest de speler die
aan zet was een zet afgeven. Hierbij hoorde Enveloppe, gebruikt bij afgebroken stellingen
de volgende procedure. De afgegeven zet
werd op een klein formuliertje genoteerd dat in een speciale enveloppe werd gedaan.
Op de buitenkant werd onder meer de positie van de stukken genoteerd, al moest
Simon Winter eens ‘een partij afbreken met nog zoveel stukken op het bord dat je
beter de ontbrekende kon noteren’, aldus Ale Bakker. Tot slot plaatsten beide spelers
hun handtekening op de sluiting van de dichtgeplakte enveloppe.
Soms keken de spelers direct nadat de zet was afgegeven nog even naar de afgebroken stelling en een enkele keer leidde dit alsnog tot een beslissing. Bij een externe
partij waarin Tom Visser wit had, bleek dat als Zwart geen f6 had afgegeven, Tom
wel kon opgeven.
Nadat zijn tegenstander dat gehoord had, werd hij zo rood als een kroot,
aangezien hij … u raadt het al ….f6 had afgegeven. Remise dus.’
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Ook een partij tussen de Roder speler Evert Hondema en de vroegere jeugdwereldkampioen dammen Bauke Bies werd bij de post mortem beslist:
Bauke Bies, de tegenstander van Evert Hondema, is een notoire dammer.
Vanzelfsprekend had hij nogal wat moeite met de regels die bij het afbre
ken/arbitreren een rol spelen. Hij wilde persé niet naar Roden toe, maar
arbitrage zinde hem ook niet erg. Uiteindelijk wilde hij dan wel opgeven als
Evert een bepaalde zet had afgegeven.
Gelukkig voor Roden had Evert de goede zet in de enveloppe gestopt.
Het gebeurde ook dat de twee teamleiders over de afgebroken stellingen gingen
onderhandelen: als jullie bij bord zeven remise accepteren, gaan wij akkoord met
remise bij het achtste bord. De betrokken spelers moesten dan wel instemmen met
de uitkomst van dit handjeklap.
In de interne competitie bestond na het afbreken alleen de mogelijkheid van
uitspelen, bij een NOSBO-partij hadden de spelers de keuze tussen uitspelen en
arbitrage. Wanneer je koos voor uitspelen, moest je dit niet te snel kenbaar maken,
want wanneer de tegenstander arbitrage wenste, werd de partij weliswaar uitgespeeld, maar op de clubavond en in het clublokaal van die tegenstander. Bij een
uitwedstrijd van Roden tegen Emmen wilde de tegenspeler van Nol van ’t Riet uit
spelen, terwijl Nol arbitrage wenste. Zijn tegenstander zou nu dus een reis naar het
verre Roden moeten maken,
maar de arme stakker had geen vervoer en hij kreeg ook niet al te veel mede
werking van zijn teamgenoten, die het wel voor gezien hielden.
Noodgedwongen werd vervolgens tot arbitrage besloten.
Wie arbitrage wenste, moest bij de afgebroken stelling aangeven of hij winst of
remise claimde. De spelers mochten hun claim met analyses ondersteunen. Peter
van der Velde en Henk Dalmolen stuurden niet zelden vellen vol varianten naar de
arbitragecommissie. Wanneer de claim niet door de commissie werd gehonoreerd,
draaide de betreffende vereniging voor de kosten op, maar toen Henk Dalmolen eens
een voor hem slechte stelling toch wilde laten arbitreren, was dit zo tegen de zin van
teamleider Van der Hoeven dat deze noteerde: ‘Dalmolen betaalt!’
Meestal koos een speler voor arbitrage wanneer hij redelijk zeker was van een
voor hem gunstig resultaat, maar dit gebeurde niet altijd:
Harrie Endema speelt een afgebroken partij uit. De afgebroken stelling
was duidelijk voor hem gewonnen, maar hij blunderde een paard weg. Bij
arbitrage had hij zeker gewonnen.
In 1989 nam de NOSBO het besluit de arbitrage af te schaffen.
Het uitspelen van een afgebroken partij gebeurde in principe op de locatie waar
de eerste zitting plaats had gevonden. Bij een uitwedstrijd tegen Emmen probeerde
Sjoerd Cats tegen beter weten in onder deze regel uit te komen:
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Emmen claimt winst, met natuurlijk in het achterhoofd: die komt er toch
niet voor terug. Cats probeert nog: “Als we afbreken, moet u naar Roden
komen...“ Leuk geprobeerd Cats, maar de wedstrijdleider van Emmen kent
zijn regels. Dus dat lukt niet.
Het werd natuurlijk wel eens als bezwaarlijk ervaren om bij een uitwedstrijd
voor het uitspelen van een afgebroken partij nog een keer naar een andere locatie te moeten reizen, maar dit gold niet voor iedereen. Een week na een wedstrijd
Roden 1 - Lewenborg 1 kwam een Lewenborger speler terug naar Roden om zijn
afgebroken partij uit te spelen.
Nou ja, uitspelen …? We hadden al gemerkt dat de brave borst zetherha
ling kon afdwingen, waarmee remise een feit zou zijn. Uit zijn aanwezigheid
meenden wij dus te kunnen opmaken dat Lewenborg nog een winstpoging
wilde ondernemen. Groot was dan ook onze verbazing, toen de man meteen
trouwhartig remise aanbood. Waarom ze dat aanbod niet een paar dagen
eerder telefonisch hadden kunnen doen, zal wel altijd een raadsel blijven.
Nu kon de Lewenborg-delegatie de terugreis naar Groningen weer onderne
men, zonder ook maar een zet gedaan te hebben.
Een afgebroken stelling werd vaak intensief geanalyseerd, niet zelden met behulp
van extra mankracht, zoals bij een partij van Henk van Bemmel:
M.J. Hardonk, P. v.d. Velde en H. Dalmolen besteedden samen met degene
die de stelling had veroorzaakt een volle avond aan het analyseren ervan, en
dit bleek zijn vruchten af te werpen. Bij het uitspelen trapte de Staunton-spe
ler in een voorbereide variant, waardoor onmiddellijk (na 5 zetten!) remise
geforceerd kon worden.
Simon Winter kreeg ook hulp, maar dit gold eveneens voor zijn tegenstander. Dick
Dalmolen:
Aan de afgebroken stand van Simon Winter hebben mijn computer en ik veel
genoegen gehad. Uiteindelijk bedachten we een voortzetting, die Simon
wel eens de winst kon bezorgen. Zijn tegenstander had zich onge
twijfeld laten bijstaan door Winsumlid Erik Hoeksema (de Nosbo
Kampioen), want het antwoord was zodanig, dat er toch een
remisestelling ontstond.
Ale Bakker had zo zijn eigen ideeën over de hulp van de computer:

Ale Bakker

Het analyseren van een afgebroken partij met behulp van de
computer heeft mij nog nooit voordeel opgeleverd. Alleen de meest
sterke zetten voor zowel zwart als wit worden weergegeven en het
is onwaarschijnlijk dat de partij zo verder wordt uitgespeeld. Alle
varianten onthouden is onmogelijk.
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In sommige gevallen speelde bij het afbreken het begrip ‘sportiviteit’ een belangrijke
rol, zo ook bij de wedstrijd Assen 3 - Roden 2. De tegenstander van Cees Hageman
kreeg, nadat er vijftien zetten gespeeld waren, het bericht dat hij vanwege familieomstandigheden dringend naar huis moest. Hierop werd besloten de partij af te breken.
Jaap Blok was het absoluut niet eens met dit besluit:
Dit is nu een voorbeeld van onsportief gedrag, want de speler of zijn ploeg
leider had de partij op grond van het reglement op moeten geven. Artikel
20: “De speeltijd, die niet onderbroken mag worden, bedraagt vier uur.” Ook
de ploegleider van Roden 2 had niet moeten toestemmen in het later laten
uitspelen; de onderlinge afspraken zijn duidelijk. Het oudste en duidelijkste
geval dat ik ken: Dr. Olland overleed in 1933 achter het schaakbord tijdens
het toernooi om het Nederlands Kampioenschap. De wedstrijdleider besliste
dat de tegenstander, die op wilde geven, de één toekwam.
Blok was wel consistent, want eerder had hij over afbreken al geschreven:
Sportief gedrag wordt bepaald door de door ons aanvaarde reglementen.
Wie daarnaar handelt, handelt sportief.
Ger Battjes had een andere opvatting over wat wel en niet sportief is. Hij betitelde
het handelen volgens de reglementen als correct, terwijl het op goede gronden afwijken van de reglementen volgens hem sportief genoemd zou kunnen worden. Naar
aanleiding van een partij van Tom Visser ging hij de discussie met Blok aan. In de
wedstrijd Roden 1 - Lewenborg 1 speelde Toms tegenstander zo snel dat hij na 40
zetten nog drie kwartier denktijd had, maar hij speelde niet verder. Hij liet gedurende die drie kwartier de klok lopen om na het afbreken de stelling met hulp van
anderen en de computer te analyseren. Ger vond dit
in strijd met de geest van het spel zoals wij, oprechte amateurs, dit zouden
moeten spelen
en oordeelde:
Hoewel sommigen vinden dat het handelen volgens de regels hetzelfde is als
sportief handelen, althans nooit als onsportief betiteld kan worden, vind ik
dat in dit geval sprake is van onsportief handelen. Ik beoordeel het gedrag
van betrokkene als correct, maar tevens als onsportief (en wacht op een
reactie van de heer Blok!).
In de interne competitie speelden kwesties als onsportief gedrag, uit of thuis, arbitreren of uitspelen, geen rol. Het ging er daar heel wat rustiger aan toe, soms te rustig.
Het was namelijk een groot en steeds terugkerend probleem dat het vaak veel te lang
duurde voor een afgebroken partij werd uitgespeeld. Dit leidde tot een vertekening
van de ranglijst met alle gevolgen van dien voor de indeling. Het gebeurde ook meer
dan eens dat na de laatste speelronde nog niet bekend was wie de nieuwe kampioen
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was, omdat eerst nog afgebroken partijen uitgespeeld moesten worden.
In het seizoen 1979-1980 werden 46 van de 278 in de interne competitie gespeelde
partijen afgebroken, in het seizoen 1983-1984 65 van de 277 interne partijen. Geen
geringe aantallen en gezien de eerder geschetste problemen lag
het voor de hand dat opeenvolgende besturen de nodige maatregelen namen.
In het seizoen 1978-1979 werden maar liefst vijf clubavonden
voor het uitspelen van afgebroken partijen gereserveerd. Een jaar
later werd dit systeem vervangen door de regel dat afgebroken partijen binnen vier weken uitgespeeld moesten worden, hetzij op de
clubavond, hetzij thuis. ‘Wij waarschuwen dus niet meer’, sprak
wedstrijdleider Henk Dalmolen op dreigende toon, maar de problemen bleven. Drie jaar later overwoog hij in het geval van te veel
achterstallige partijen het speeltempo te verhogen van 30 naar 40
zetten in 1¾ uur en in 1985 kwam het dreigement om spelers die
hun partij niet tijdig uitspeelden niet meer in te delen. Eind 1985
Jan Pezij
moest wedstrijdleider Pezij na 14 rondes echter constateren:
Er is inmiddels een groot aantal afgebroken partijen. Deze partijen moeten
z.s.m. worden uitgespeeld, omdat er anders te grote verschillen kunnen ont
staan in de stand. Vanaf 18.45 uur is het mogelijk om op de maandagavond
een afgebroken partij uit te spelen.
In 1986 kwam het bestuur met een nieuwe oplossing: arbitrage. Afgebroken partijen
die niet binnen vier weken uitgespeeld waren, werden door de drie hoogstgeplaatsten
op de ranglijst gearbitreerd. Het ging nu een tijdlang goed en in 1988 noteerde een
verheugde wedstrijdleider Tom Visser:
Het is dit jaar uitstekend verlopen met de afgebroken partijen. Het waren
er niet veel, en ze werden allemaal keurig op tijd afgerond. De arbitrage
commissie heeft niet in actie hoeven komen.
Maar de vreugde duurde, zoals Toms opvolger Henk van Bemmel moest ervaren,
niet lang. In 1992 schreef het bestuur over het afbreken:
Deze manier van spelen levert aan het eind van het seizoen maar al te vaak
een enigszins overspannen wedstrijdleider op. Arme Henk wil graag een eer
lijke ranglijst zien, waarop de bereikte resultaten zonder problemen kunnen
worden afgelezen. Hij wordt dan helaas gehinderd door de afgebroken par
tijen van vooral onze “cracks”, die immers altijd meer bedenktijd verbruiken
dan de “modale’ schakers”.
Het bestuur bedacht een originele oplossing. De spelers konden kiezen tussen het
normale tempo van 35 zetten in een uur en drie kwartier, met de mogelijkheid van
afbreken, of voor een tempo van 30 zetten in anderhalf uur, waarna de klok 15 minu-
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ten werd teruggezet en de partij werd uitgevluggerd. Wanneer de spelers het onderling niet eens werden, kreeg degene die het normale tempo prefereerde, zijn zin.
Deze aanpak verminderde de problemen, maar vormde geen afdoende oplossing. In
juni 1993 schreef voorzitter At de Groot over het kampioenschap van dat jaar:
Enkelen zal het overigens ontgaan zijn dat de ontknoping voor wat betreft
de eerste plaats dit jaar een bijzonder boeiende was. Na afsluiting van onze
onderlinge strijd moesten (tot wanhoop van Henk!) een aantal afgebroken
partijen de beslissing brengen.
Desalniettemin oordeelde Henk twee maanden later:
Overigens is het dit seizoen ingevoerde keuze-menu, afbreken dan wel uit
vluggeren, een - dacht ik - goeie greep geweest. In ieder geval succesvol
genoeg om het komende seizoen voort te zetten.
Maar in 1997 moest hij schrijven:
Ook dit jaar bleek het toch weer een hele toer om afgebroken partijen snel
uitgespeeld te krijgen. Dat probleem steekt bijna elk jaar de kop weer op.
Soms bleek daar een half jaar tussen te zitten en dat is toch nooit de bedoe
ling geweest.
Het bestuur kondigde dat jaar dan ook aan om in de jaarvergadering van 1998 met
een voorstel te komen om het afbreken af te schaffen. Dit voorstel werd echter niet
geagendeerd. Te veel tegenstand? Wel werd op die vergadering besloten tot een verfijning van het keuzemenu:
In onderling overleg kan worden vastgesteld of partijen worden afgebroken
of uitgevluggerd. Kan men het niet eens worden dan geldt voor de eerste
helft van de competitie afbreken en voor de tweede helft uitvluggeren. De
laatste zes partijen worden altijd uitgevluggerd.
In 2001 besloot de A.L.V. nog de regels voor het afbreken te handhaven, maar niet
lang daarna werd het afbreken afgeschaft. Heel begrijpelijk, al was het maar omdat
de NOSBO dit besluit al in 1997 had genomen. Maar het was wel een beetje jammer
dat een gebeurtenis zoals wedstrijdleider Henk van Bemmel die meemaakte zich niet
meer voor zou doen. Henk:
Legendarisch wordt vast het volgende waargebeurde voorval dat zich in de
tweede ronde voordeed. Daarin werd de partij Pel-Bavius afgebroken. Niets
bijzonders op zich. Dat volgde nog. De week daarop gaf Bonno door, dat hij
de partij opgaf. Nog steeds niets bijzonders, gezien ook de afgebroken stand.
Uniek werd het pas toen vervolgens ook het bericht binnenkwam dat Bavius
had opgegeven. Twee spelers die gelijktijdig opgeven! Zoiets maak je niet
veel mee.
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De doorstroming van jeugdspelers
Het aantal jeugdleden heeft in de geschiedenis van Schaakclub Roden sterke schommelingen laten zien, zeker in vergelijking met de senioren. Dat is niet zo vreemd. De
club moet zich elk jaar opnieuw inspannen om nieuwe jeugdleden te werven en is
daarin vaak redelijk succesvol geweest, maar soms ook minder succesvol.
De meeste nieuwe jeugdleden zitten tegenwoordig op de basisschool. Bij de
overgang naar het voortgezet onderwijs, een ingrijpende transitie in het leven van
jongeren, haakt een groot aantal af. Slechts weinigen met veel talent en doorzettings
vermogen blijven in de middelbare
schoolperiode lid. Aan het begin van
een nieuw seizoen is het aantal nieuwe
jeugdleden soms groter, maar andere
keren kleiner dan het aantal jeugdleden
dat aan het eind van het voorgaande seizoen is vertrokken. Dat heeft de afgelopen 60 jaar een grillig beeld opgeleverd.
Een doelstelling van de jeugdafdeling is het opleiden van jonge schakers
zodat zij kunnen doorstromen naar
de seniorencompetitie en zich verder
Verschil in- en uitstroom junioren
kunnen ontwikkelen. Doorstroming is
per seizoen 1974/1975 - 2019/2020
bovendien van belang voor het voortbestaan van de club, omdat het verlies van seniorleden hierdoor voor een deel wordt
opgevangen. De eerste jeugdleden van Schaakclub Roden, zoals Peter van der Velde,
Henk Dalmolen, Frits Brandsma, Pieter Doller en Caspar Smit, speelden nog in één
competitie met de senioren. In het seizoen 1976-1977 werd een aparte jeugdcompetitie ingesteld en de eerste jeugdkampioen, Arjan van der Heide, uitgeroepen.
Vanaf dat moment konden jeugdleden overstappen naar de seniorencompetitie. Dat
gebeurde voor het eerst na het seizoen 1978-1979.
Sinds de eerste jeugdcompetitie in 1976-1977 zijn in totaal 32 jeugdspelers in de
seniorencompetitie gaan spelen. Dat is iets meer dan 10% van alle jeugdspelers in
die periode. Van hen heeft de helft de club na één seizoen verlaten. In de seizoenen
1979-1980 en 1980-1981 is er geen jeugdcompetitie geweest.
De doorstroom van de jeugd naar de senioren is beperkt gebleven. Uit de tabel op
de volgende pagina blijkt bovendien dat hij de laatste tien jaar geheel tot stilstand
is gekomen. Gijs Hager was in 2007 de laatste. Structureel zat er iets niet goed. Dat
blijkt bijvoorbeeld uit de korte tijd die de meeste doorstromers nog bij de club zijn
gebleven. Het bleek niet altijd even gemakkelijk te zijn om de inpassing van jeugdspelers goed te regelen. ‘De meer ervaren spelers, Kees, Ids, Geerten en Louis, gaan
het steeds beter doen en spelen steeds zelfverzekerder. Naar hun mening komt dit
vooral omdat ze in de onderlinge kompetitie met de senioren meedoen. Hoewel dit
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Aantal spelers
Seizoenen

Duur bij senioren

jeugddoor
spelers stromers

van

tot

#

#

%

1 jaar

1976-1977

1980-1981

77

9

12

6

0

1

2

1981-1982

1985-1986

151

11

7

6

2

2

1

1986-1987

1990-1991

97

2

2

0

1

0

1

1991-1922

1995-1996

137

3

2

1

0

0

2

1996-1997

2000-2001

137

3

2

1

0

0

2

2001-2002

2005-2006

125

3

2

2

0

1

0

2006-2007

2010-2011

47

1

2

0

0

0

1

2011-2012

2015-2016

38

0

0

0

0

0

0

2016-2017

2020-2021

66

0

0

0

0

0

0

875

32

4

16

3

4

9

Totaal

2 jaar 3 jaar >3 jaar

Doorstroom van jeugdspelers van jeugd- naar
seniorencompetitie (aantallen en percentages)

voor de senioren vaak niet zo leuk is (30 zetten “snelschaak” per uur), komt dit
de jeugd en dus de club ten goede en blijkt dit experiment nuttig te zijn.’ (S. Cats,
1983). In de ledenvergadering werd met gemengde gevoelens gediscussieerd over de
invoering van een ‘jeugdtempo‘. ‘Het inpassen van een zevental junioren zal geen
problemen geven indien een speeltempo wordt aangehouden van 25 zetten in een
uur en een kwartier. Zij spelen dan tussen 8 uur en 10.30 uur in het zelfde tempo als
de senioren.’ Echter: ‘Vanuit de vergadering wordt aangedrongen op een aanvang
van de clubavond voor acht uur, opdat weer gespeeld kan worden in een tempo
van 40 zetten per twee uur. In verband met de jeugdcompetitie is dat momenteel
echter niet te realiseren.’ Toen Edwin Heijs, in zijn rol van jeugdinstructeur, op de
A.L.V. van 1990 opmerkte dat de jeugd meer competitie zou moeten spelen tegen de
senioren, werd hier tegen ingebracht dat dit onoverkoombare bezwaren opleverde.
Dat de aanvangstijd en het speeltempo zo moeizaam konden worden aangepast is
niet de enige reden geweest dat zo velen al na een of enkele seizoenen zijn afgehaakt.
In 2007 schreef de secretaris in zijn jaarverslag: ‘Hoewel het aantal jeugdleden na
een treurig dieptepunt weer enigszins toenam, moet worden vastgesteld dat van
een structurele doorstroming van jeugdleden naar de seniorencompetitie al jaren
geen sprake is. Recent doorgestroomde jeugdleden zijn weer vrij snel afgehaakt om
zich met andere activiteiten bezig te houden.’ Ongetwijfeld heeft ook het niveauverschil tussen jeugd en senioren een ontmoedigend effect gehad. Johan Scharft heeft
ooit voorgesteld om een overgangsklasse in te stellen, maar daar is het niet van gekomen.
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Hoogste
plaats bij de
senioren

Seizoen

Aantal seizoenen
bij senioren

Edwin Heijs

1

1989-1990

16

Johan Scharft

1

2000-2001

14

Naam

Ward Romeijnders

*

1

2010-2011

21

Kees Hilhorst

*

2

1983-1984

5

Bonno Pel

*

2

1992-1993

4

Frans Jager

*

2

2009-2010

13

Peter Hendriks

*

3

1986-1987

4

Harry Endema

4

2001-2002

7

Erwin v.d.Hoeven

6

1984-1985

5

Geerten Battjes

*

13

1982-1983

3

Ids v.d Giessen

*

14

1982-1983

2

Koos Nauta

*

20

1978-1979

4

Amanda Possel

*

21

1993-1994

1

22

1982-1983

3

Louis de Vries
Jan Vonk

*

22

2003-2004

3

Ivo van Zuylen

*

23

1987-1988

2

Marcel Pauw

23

1993-1994

1

René Colly

25

1986-1987

2

Goos Slotegraaf

28

1978-1979

1

Diederik ten Napel

28

1985-1986

1

Gijs Hager

*

29

2010-2011

3

Arjan v.d. Heiden

*

30

1978-1979

1

Ronald Gustings

*

31

1985-1986

1

Dennis Westra

*

31

1996-1997

1

Stefan Louw

*

32

1986-1987

1

Wiebe Jager

*

32

1999-2000

1

Arno Veenema

*

33

1985-1986

2

Bas Schootstra

*

36

2005-2006

1

Hilco Hager

*

41

2005-2006

1

Jeugdspelers die zijn doorgestroomd
naar de seniorencompetitie (selectie)
(*: jeugdkampioen)
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In 2014 is een wedstrijd tussen de sterkste jeugdspelers en senioren uit de
C-groep gehouden met als doel te kloof te overbruggen. Dit experiment heeft geen
vervolg gekregen.
Negen doorstromers zijn langere tijd lid gebleven. Eveneens negen hebben bij de
senioren een plaats in de top tien bereikt en drie zijn ooit clubkampioen geworden.
Momenteel is slechts één seniorlid afkomstig uit de eigen jeugdafdeling.
Een aantal springt er uit: Kees Hilhorst, Edwin Heijs, Bonno Pel, Johan Scharft,
Peter Hendriks en Ward Romeijnders.
Kees Hilhorst kwam in september 1980 bij de Schaakclub Roden, samen met zijn
fanatieke schaakvrienden Ids van der Giessen, Henk-Jan Drenth, Marcel Pouw en
Bert Pezij van de lagere school De Hoeksteen. Hij was toen 12 jaar. Hij begon direct
bij de senioren, omdat op dat moment de jeugdafdeling was opgeheven. Wel werd
hij in 1980 uitgeroepen tot jeugdkampioen van Schaakclub Roden. In 1984 werd hij
tweede in de interne clubcompetitie. Aan het eind van het seizoen 1985-1986 verliet
hij de club om te gaan studeren in Utrecht.
Edwin Heijs werd als 15-jarige atheneumleerling lid in 1986. Hij had schaken
geleerd toen hij 12 jaar was en had zich in het spel verdiept met behulp van schaakboeken uit de bibliotheek. Bij Schaakclub Roden begon hij direct bij de senioren.
Edwin werd winnaar van de interne competitie van het seizoen 1989-1990 en werd
daarmee de eerste jeugdspeler die het clubkampioenschap heeft behaald. Hij was
jarenlang een vaste kracht in het eerste team, maar is gestopt met schaken toen hij
verhuisde uit Roden.
Johan Scharft werd in 1992 op 14-jarige leeftijd lid en werd in zijn eerste jaar
tweede bij de jeugd. Het daarop volgende seizoen speelde hij al mee in de seniorencompetitie en in het seizoen 1998-1999 maakte hij zijn debuut in Roden 1. In 2001
werd hij clubkampioen, een titel die hij daarna nog vier keer zou winnen. Johan was
jarenlang een steunpilaar van het eerste team van Schaakclub Roden in de NOSBOcompetitie. Ook in persoonlijke toernooien heeft hij mooie successen behaald. In
2007 ging hij spelen bij Schaakclub Groningen.
Bonno Pel was het grootste talent dat schaakclub Roden heeft voortgebracht. In
1987 werd hij lid. Hij was toen 13 jaar. Bonno werd twee keer jeugdkampioen en
speelde vanaf 1990 met de senioren mee. Hij verruilde schaakclub Roden in 1993
voor Unitas. Zijn rating steeg tot boven de 2300 en hij behaalde de titel van FIDEmeester. Van 2006 tot 2012 speelde hij in de Meesterklasse voor S.O. Rotterdam,
daarna voor Groninger Combinatie.
Peter Hendriks (1968) is net als Edwin Heijs direct bij de senioren gaan spelen.
Hij werd lid in 1984 en vertrok toen hij in 1988 in Groningen ging studeren. Voor
Schaakclub Groningen en later Groninger Combinatie speelt hij tot op de dag van
vandaag in de KNSB-competitie.
Ward Romeijnders was 7 jaar toen hij in september 1995 lid werd van Schaakclub
Roden. In het seizoen 1997-1998 werd hij jeugdkampioen en in september 2000
maakte hij de overstap naar de senioren. Daar behaalde hij in 2011 zijn eerste clubkampioenschap.
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Buitenlandse contacten
De stedenband met Litomyšl
De enige grenzen die Schaakclub Roden voor 1991 had overschreden waren die
tussen Drenthe, Groningen en Friesland. Daar kwam radicaal verandering in met de
eerste reis naar Litomyšl in Tsjechië.
In Roden was de Stichting Oost-West-Kontakten opgericht met als doel gewone
burgers uit Oost- en West-Europa met elkaar in contact te brengen. Het initiatief
hierdoor was, nog voor de val van het IJzeren Gordijn in 1989, genomen door het
Vredesplatform en de Raad van Kerken. De gemeente Roden schaarde zich achter dit
initiatief met als resultaat dat in 1991 officieel een stedenband werd gesloten. Philip
Lely was daarbij betrokken: ‘Reeds voor mijn lidmaatschap van de schaakclub
kende ik dat Tsjechische stadje al. Tijdens het
eerste bezoek van een delegatie vanuit Litomyšl
aan de gemeente Roden in 1990 of ‘91, zag Pavel
Waisser bij mij thuis een schaakbord staan. Het
leidde tot de vraag: “Heeft Roden een schaakclub?” En zo is het contact ontstaan; een jaar
later werd er geschaakt.’ Terug in Litomyšl stelde
Pavel voor om de schaakclub als één van de eerste
groepen uit Roden uit te nodigen. Een van zijn
overwegingen was dat bij het ‘Spel der Koningen’
Het marktplein van Litomyšl in 1991
de taalbarrière geen rol zou spelen.
De zaak kwam eind 1990 ter sprake in de bestuursvergadering van Schaakclub
Roden. Het bestuur besloot de belangstelling van de leden voor een uitwisseling te
peilen. Die bleek voldoende te zijn, want in maart werd in de Roder Loper de eerste
reis van een delegatie van de club naar Tsjecho-Slowakije in mei 1991 aangekondigd.
Deze mededeling ging vergezeld van een door secretaris Fred Bavius geschreven artikel met achtergrondinformatie over de stad Litomyšl. De Tsjechen
legde hun eerste tegenbezoek af in september. Dat bezoek viel samen
met de Roder week en met de feestelijkheden ter gelegenheid van het
30-jarige jubileum van Schaakclub Roden. Tot 2011 zouden in totaal
twaalf ontmoetingen plaats vinden, zes in Roden en zes in Litomyšl.
Daarnaast troffen de schakers elkaar op het Euro Schachturnier in
het Duitse Reichshof en het Mensingetoernooi in Roden.
Hoewel Bavius in zijn jaarverslag met nadruk vermeldde dat de
uitwisseling een zaak van de twee schaakclubs was, moesten de deelnemende leden een groot deel van de kosten dragen. Het bestuur
deelde in 1991 mee: ‘Het bezoek van de Tsjechen is goed verlo
Fred Bavius
pen. De gemeente heeft ca. f 1.430,- bijgedragen en de schaakclub
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f 1.000,-. De overige kosten betalen de leden die destijds naar Tsjechoslowakije
gingen.’ De A.L.V. nam dit standpunt over. In de notulen van de vergadering van
26 augustus 1991 werd de intentie van de club als volgt vastgelegd: ‘De clubbijdrage
is uitsluitend bedoeld om kosten te dekken, die t.b.v. de Tsjechen worden gemaakt.
De kosten van huisvesting bij gastgezinnen is voor rekening van deze gezinnen,
terwijl begeleidingskosten voor rekening van de begeleiders zijn. Indien er dan
ondanks clubbijdrage en gemeentesubsidie toch nog een tekort blijft, zal dit worden
gedragen door de leden, die in mei naar Litomyšl zijn geweest.’ In de notulen van
de A.L.V. van 30 augustus 1993 staat expliciet dat de Schaakclub Roden alleen de
kosten voor de wedstrijd Roden-Litomyšl betaalt. Hiervoor was een bedrag op de
begroting gereserveerd.
Een reden dat de schaakclub alleen wilde meebetalen aan de schaakactiviteiten
kan worden gevonden in de statuten. De achterliggende politieke intentie van de
stedenband, namelijk het smeden van vriendschapsbanden en het organiseren van
een sociaal en cultureel programma, behoorden niet tot de doelstellingen en de kern
activiteiten van de club en behoefden derhalve niet door alle leden te worden onderschreven.
Het bestuur stelde in zijn mededeling ook: ‘De Tsjechische vereniging heeft ons
weer uitgenodigd, maar het bestuur is van mening, dat verdere contacten op indi
viduele basis voortgezet dienen te worden.’ Dit leidde er toe dat de volgende bezoeken niet meer door het bestuur, maar door een groepje leden georganiseerd werden.
Op deze basis is de schaakontmoeting tussen beide clubs nog lange tijd doorgegaan.
Het sprak vanzelf dat in een
uit
wisseling tussen de twee
schaakclubs het schaken een
centrale plaats innam. Onderdeel van de bezoeken was een
match tussen de clubs en een
snelschaakwedstrijd. Verder zijn
veel informele partijen gespeeld.
Naast het schaken was er steeds
een
uitgebreid
programma,
waarin Tsjechen en Rodenaren
Bezoek aan Havezate Mensinge tijdens het
elkaar en elkaars landen leerden
eerste bezoek van de Tsjechen aan Roden.
kennen. De ontmoetingen en
Initiator Pavel Waisser staat derde van links.
kennismaking met de Tsjechen
hebben op de leden van Schaakclub Roden een diepe en blijvende indruk gemaakt.
Onder andere Jan Pezij en Kees Duisterwinkel hebben hierover geschreven in de
Roder Loper. Voorzitter At de Groot schreef in december 1994: ‘Zelf had ik twee mij
tot nu toe onbekende schakers uit Litomyšl te gast. Het klikte goed en van beiden
ontvingen wij als gezin de uitnodiging om hen met een tegenbezoek te vereren. Op
zo’n manier breidt het aantal contacten zich steeds verder uit. Contacten tussen
“oost” en “west”, die tot meer ontspanning tussen volkeren kunnen leiden. Laten we
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dit schaakcontact de komende jaren voortzetten en er nog meer
leden van onze vereniging bij betrekken!’ Voor de Tsjechen waren
de eerste bezoeken aan Roden een kennismaking met de Westerse wereld en een vrijheid die nieuw voor hen was. ‘Tijdens die
avond bediscussiëren we welke weg naar huis we moeten nemen.
Iemand brengt een kaart, legt die op tafel en ik word mij bewust
van het feit dat we aan de andere kant van Europa zijn. Ik ben
volledig vrij om te bepalen welke kant ik op zal gaan. Het klinkt
misschien wat verheven: ik was destijds 36 jaar, daarvan had
ik 34 jaar doorgebracht onder het communistische systeem, en
juist de relaties met de vrienden in Roden waren en zijn voor mij
Jiří Šváb
het symbool van de enorme verandering die November 1989 voor
ons betekende.’ (Jiří Šváb, Een paar herinneringen, Eerste bezoek aan Roden 1991)
De coördinatoren aan de kant van Schaakclub Roden waren Ger Battjes en Tom
Visser. Zij hebben herinneringen aan 15 jaar vriendschap in woord en beeld vastgelegd in het gedenkboek TJ Jiskra Litomyšl and Schaakclub Roden 1991-2006.
In Tsjechische en Roder bijdragen worden daarin de wederzijdse hartelijkheid en
vriendschap tot uiting gebracht. De schaaktechnische kant bleef onbesproken. Op
deze plaats volstaan we met een schematisch overzicht van de uitwisselingsbezoeken
en de schaakwedstrijden.
Deelnemers
(leden + partners)

Match

Mei 1991

Litomyšl

8+2

Litomyšl-Roden

5-3

September 1991

Roden

9+3

Roden-Litomyšl

5½-3½

April-mei 1993

Litomyšl

9+3

Litomyšl-Roden

6½-2½

September 1994

Roden

9+2

Roden-Litomyšl

Mei 1996

Litomyšl

6+3

Litomyšl-Roden

Mei 1998

Roden

6+2

Roden-Litomyšl

Juni 2000

Litomyšl

6+2

Litomyšl-Roden

4-2

Mei 2002

Roden

8+4

Roden-Litomyšl

4-3

Mei 2004

Litomyšl

9+2

Litomyšl-Roden

6-3

September 2006 Roden

7

Roden-Litomyšl

4-3

Mei 2009

Litomyšl

6

Litomyšl-Roden

6-1

Aug-sept 2011

Roden

8+1

Roden-Litomyšl

3½-4½

3-3

Ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van Schaakclub Roden werd in De Helte
een speciaal rapidtoernooi gehouden waaraan leden van Roden en een delegatie uit
Litomyšl meededen. Een drietal spelers, waaronder twee Tsjechen, eindigde op de
gedeelde eerste plaats.
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De twee clubs speelden ook een viertal correspondentiepartijen tegen elkaar. De aanvankelijke
bedoeling was dat de zetten per fax werden doorgegeven. De schakers in Litomyšl moesten daarvoor een
beroep doen op de diensten van hun stadhuis, maar
dit bleek al gauw niet meer mogelijk. Daarna werden
de zetten door Ger Battjes telefonisch uitgewisseld,
wat beter ging doordat steeds meer particulieren een
aansluiting kregen. Nog later werd gebruik gemaakt
Het kasteel van Litomyšl, de locatie
van e-mail. Alle leden van Schaakclub Roden van menig feest en schaakwedstrijd
konden voorstellen doen voor de te spelen zet. Op de
clubavond werd een half uur voor het begin van de ronde tijd vrijgemaakt om de zaak
te bekijken. In de praktijk werden de partijen namens Schaakclub Roden gespeeld
door een klein groepje leden.
De eerste twee partijen begonnen in 1992. Eén partij werd remise, de andere
werd gewonnen door Roden. Tijdens deze partijen veranderden de spelers uit Litomyšl van nationaliteit doordat Tsjechië en Slowakije zich van elkaar losmaakten en
aparte, zelfstandige naties werden. In 1994 werden twee nieuwe partijen begonnen,
maar deze zijn niet uitgespeeld. Dat hing samen met een terugval in de contacten. De
animo bij de Tsjechen om naar Roden te komen, was sterk verminderd. Ger Battjes
schreef dit in 1997 toe aan de nieuwe werkelijkheid in Oost-Europa. De mensen
moesten in de private ondernemingen, als werknemer of als werkgever, veel harder
werken dan zij vroeger gewend waren en hadden daardoor minder vrije tijd. De vrije
tijd die ze hadden konden ze bovendien op veel meer manieren besteden dan in de
communistische tijd. Daar kwam ook nog bij dat de Tsjechen door de gestegen welvaart een ruime keus aan buitenlandse vakantiebestemmingen hadden gekregen.
‘Vijf jaar geleden was voor vrijwel alle schakers uit Litomyšl de reis naar Roden
de eerste en enige mogelijkheid om het
westen te bezoeken. Nu reist men volop
en naar alle windstreken. “Liever
voor de eerste keer naar Spanje dan
voor de derde keer naar Roden!” Ach,
wie zou niet zo denken?’ De specifieke
omstandigheden vlak na het einde van
de Koude Oorlog hadden het aangaan
Titelblad van het gedenkboek
van vriendschapsbanden gestimuleerd.
Naarmate de tijd verstreek en Tsjechië zich ontwikkelde tot een kapitalistisch land
met een liberale democratie verdwenen de specifieke omstandigheden. Daardoor
werd voor de jongere generaties schakers het instandhouden van de vriendschapsbanden tussen de twee schaakclubs ook minder vanzelfsprekend.
De terugval in de contacten tussen de schaakclubs was aanvankelijk nog van tijdelijke aard. De vriendschappen die op persoonlijk vlak waren gesloten, zorgden
ervoor dat in mei 1998 weer een Tsjechisch bezoek aan Roden plaatsvond. In de
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Roder Loper werd geen verslag van dit bezoek gepubliceerd en in de jaarstukken
werd alleen opgemerkt dat het bezoek uit Litomyšl niet in de begroting was opgenomen. Niettemin was er in 2006 grote waardering voor het gedenkboek 15 jaar
Roden-Litomyšl. In 2004 ontving de commissie-Litomyšl, bestaande uit Ger Battjes,
Tom Visser en Philip Lely, de Toren van Verdienste. Vanaf 2006 nam Dick Dalmolen,
die al langere tijd bij de werkgroep betrokken was, de plaats van Philip Lely in.
De voorgenomen reis in april 2008 moest echter een jaar worden uitgesteld.
Het daarop volgende tegenbezoek stond in het kader van het 50-jarig jubileum
van Schaakclub Roden. De Tsjechen deden mee aan het Dorpengongtoernooi en
wonnen. De traditionele schaakmatch werd gehouden in de sfeervolle gelagkamer
van de Winsinghhof. Het was de laatste officiële uitwisseling. Het lukte de Tsjechische vrienden om allerlei redenen niet om een volgend bezoek van Roden te organiseren. Bij de Rodenaren was de motivatie om de uitwisseling gaande te houden nog
steeds aanwezig, maar omdat zij begrepen dat de traditie op zijn eind liep, nodigden
zij de Tsjechen uit voor een laatste treffen. Helaas ging ook dit bezoek niet door, als
gevolg van onenigheden tussen de schakers uit Litomyšl. De uitwisseling was daarmee tot een eind gekomen. Persoonlijke vriendschappen en contacten blijven echter
tot op de dag van vandaag bestaan.

Het Euro-Schachturnier in Reichshof
De gemeente Roden onderhield behalve met Litomyšl ook een stedenband
met het Duitse Reichshof. In 1985 had de redactie van de Roder Loper al
eens de vraag opgeworpen of er een schaakclub in Reichshof was en of een
wedstrijd tegen die club gespeeld zou kunnen worden “Het zou een leuk
uitje zijn”. Blijkbaar is er niets met deze suggestie gedaan, want er werd
pas weer iets van Reichshof vernomen toen een uitnodiging van de “Verein
zur Förderung der Partnerschaft Roden - Reichshof e.V.” op de deurmat
plofte. De uitnodiging betrof het in het voorjaar 1994 te houden “EuroSchachturnier”, een rapidtoernooi voor viertallen uit de partnergemeenten
van Reichshof. Zes teams zegden hun deelname toe, waardoor behalve
viertallen uit Reichshof en Roden teams uit Châtenay-Malabry (Frankrijk),
Bergneustadt (Duitsland), Müllrose/Eisenhüttenstadt (Duitsland, voormalige DDR) en Litomyšl (Tsjechië) meededen. Het viertal van Roden bestond
uit Ger Battjes, Tom Visser, Lieuwe Boskma en Jeppe Teensma.
Het toernooiprogramma kende een uitgebreid cultureel en sociaal
gedeelte, passend bij het vriendschappelijke karakter van de schaakontmoeting.
Geheel in stijl had de delegatie van Schaakclub Roden presentjes voor de andere
teams meegebracht. Deze werden tijdens de gezamenlijke slotmaaltijd overhandigd.
De hoofdmoot van het programma was uiteraard de schaakwedstrijd.
Op de eerste dag werd een Blitz-Turnier gehouden. Een bijzonderheid was dat
men gebruik maakte van aparte snelschaakklokken: klokken met een wijzer die rond
ging in vijf minuten. Hierdoor kon je heel precies zien hoeveel tijd je nog over had.
Tom en Ger plaatsten zich voor de finalegroep, waarin Ger de derde prijs behaalde.
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In het rapidtoernooi was de bedenktijd 20 minuten per speler. De uitslag was:
1. Reichshof, 2. Bergneustadt, 3. Litomyšl, 4. Roden, 5. Châtenay-Malabry, 6. Müllrose/Eisenhüttenstadt. Ger scoorde 3 punten uit 5 partijen, waarmee hij de prijs
voor de beste eerstebordspeler in de wacht sleepte. De andere resultaten waren:
Tom ½, Lieuwe 2½, Jeppe 1½.
Het contact met Reichshof is nog enige tijd blijven bestaan. In 2000 kwam een
team naar Roden voor het Mensinge 2000 toernooi. In 2004 ontving Roden een
uitnodiging voor een wedstrijd in Duitsland. Helaas moest de club deze uitnodiging
afslaan, vanwege onvoldoende animo bij de leden.

Het Mensinge 2000 toernooi
Het Mensinge 2000 toernooi was een rapidtoernooi voor viertallen en werd georganiseerd in het kader van de millenniumviering door de gemeente Noordenveld.
Het organisatiecomité had schaakclubs uit Litomyšl en de Duitse steden Sögel en
Reichshof uitgenodigd, gemeenten waarmee Noordenveld een stedenband onderhield. Doel was mensen uit de partnergemeenten op een plezierige wijze met elkaar
kennis te laten maken. Plaats van handeling waren de eetkamer en de keuken van
de Havezate Mensinge. Dat van deze fraaie historische locatie gebruik kon worden
gemaakt was te danken aan het feit dat Ger Battjes destijds voorzitter was van de
Stichting Mensinge.
Het viertal van Schaakclub Roden, dat bestond uit Henk van Bemmel, Ger Battjes,
Edwin Heijs en Johan Scharft, behaalde de eerste prijs.

Het Noordenveld Rapidtoernooi
Op 18 oktober 2008 werd in Peize een rapidtoernooi gehouden ter
gelegenheid van het tienjarige bestaan van de gemeente Noordenveld.
Het toernooi werd georganiseerd door Johan Zwanepol. Deelnemers waren vijftallen uit de partnergemeenten Dolsk en Tarnowo Podgórno (Polen), Sögel (Duitsland) en Litomyšl (Tsjechië)
en Noordenveld. Aan het eind bleken de Noordenvelders de meeste
punten behaald te hebben, maar omdat dat aantal door zes en niet
door vijf man was behaald moest hier nog een corrigerende factor
overheen. En dat deed de balans met een voor schaken ongekend
verschil van acht honderdste punt doorslaan naar de Tsjechen:
20,5 om 20,42 punten. Een speciaal huldeblijk was er voor de drie
schakers die een 100%-score behaalden: Jaromír en Jan Odstrčil
Johan Zwanepol
opent het toernooi
uit Litomyšl en Peter van der Velde.
De volledige uitslag: 1. Litomyšl 20,5; 2. Noordenveld 20,4; 3.
Sögel 15; 4. Tarnowo Podgorne 3; 5. Dolsk 2. De score voor Noordenveld: Peter van
der Velde 5, Lieuwe Boskma 4½, Arnold Meijster 4½, Frans Jager 4, Ger Battjes
3½, Tom Visser 3.
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In principe wordt voor 21.30 uur niet gerookt
In 1981 speelde Nol van ’t Riet tegen de Sissaan Heidinga. De laatste:
We roken niet hè, en hij pakte tegelijkertijd de asbak naast het bord op om
hem weg te zetten. Van ’t Riet: We roken wel. Heidinga: Jammer!
Roken tijdens het schaken werd lange tijd min of meer normaal gevonden en
ook Schaakclub Roden kende vanaf het begin rokende leden. In 1962 zien we een
uitgavenpost van ƒ 2,50 voor sigaren, bestemd voor voorzitter Scheltens. Ruim 20
jaar later accepteerde Evelaar een remiseaanbod en
... met de forse sigaar in het hoofd leunde hij tevreden achterover.
Wanneer Voors zijn sigaret aanstak, moesten de
clubleden uitkijken. Hij rolde hele dunne sigaretten en het gebeurde dat bij het aansteken de
hele sigaret in één keer in brand stond. Hoewel
het bestuur al wel ‘enige lichte irritatie’ bij de
niet-rokers bespeurd had, kwam de discussie
over het roken pas goed op gang door een brief
van de vader van een jeugdlid. Deze klaagde in
1981 over het ‘uitbundig roken’ op de vereniging. Hij merkte dit aan de sterke rooklucht in
de kleren van zijn zoon. Het bestuur beraadde
zich en concludeerde:

At de Groot en Henk van Bemmel
met pijp en sigaret aan het bord

Een rookverbod lijkt ons wat al te rigoureus en bovendien ondemocratisch.
Een dergelijk besluit kan beter genomen worden na een discussie tijdens de
jaarvergadering.
Op de eerstvolgende jaarvergadering, in november 1981, stelde het bestuur een rookverbod tot 21.45 uur voor. Dit leidde tot heftige reacties. Meerdere leden, onder wie
Sjoerd Cats en Chris Visser, dreigden in geval van een verbod op te stappen. Visser:
Als ik niet kan roken kan ik ook niet schaken!
Cats meende dat de niet-rokers wel een plekje op de gang konden vinden. Voorzitter
van der Hoeven voelde zich zo onder druk gezet dat hij het voorstel introk. De tumultueuze vergadering eindigde zo:
Voorstel roken te beperken, zeker tot een uur of tien. Instemming, maar
ook afkeuring van enkele leden die zeiden niet te kunnen schaken als er niet
gerookt mag worden. Uitvoerige discussie, onder erkenning van ieders vrij
heid om te handelen, dringende oproep het roken zo veel mogelijk te beperken.
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Vier maanden later noteerde Henk Dalmolen:
Op de schaakclub zit ik me steeds meer te ergeren aan het rookprobleem. Op
de jaarvergadering is een oproep gedaan om tot half 10 zo weinig mogelijk
te roken, maar zelfs de bestuursleden Pezij, Van der Hoeven en Winter storen
zich daar niet altijd meer aan. Dat wordt nog oorlog.
In april 1982 schreven Henk Dalmolen en Peter van der Velde, fervente anti-rokers,
ieder een artikel over de kwestie in de Roder Loper. Henk:
Voor mij geldt dat ik liever een gezond leven leid dan dat ik op een schaak
club zit.
Blok reageerde een maand later:
De verhalen van Henk Dalmolen en Peter van der Velde in de vorige loper
zijn mij te eenzijdig.
Hij wees op de soms slechte speellokalen en
... zolang de schaker daarin berust, zal hij ook moeten berusten in klach
ten over rook, lawaai, waaronder klipklappers, schoppen tegen zijn stoel
en andere hinderlijke stoornissen: bij voorbeeld: een bordje uien of parfum
d’ail. De gedachtewisseling hangt te veel in de sfeer van het geestgebrekkige.
Het bleef onduidelijk in hoeverre je voor half tien mocht roken en daarom wilde
Chris Visser meer helderheid. Hij stelde op de jaarvergadering van 1982 voor om de
zaak in stemming te brengen. Maar het bestuur wilde geen stemming
... omdat deze zaak nogal gevoelig ligt. Er dreigt dan wellicht een onge
wenste afsplitsing. Beter is het een beroep te doen op ieders wellevendheid en
het begrip voor elkaar.
Dit bestuursbesluit had een averechtse uitwerking, want het maakte Visser zo boos
dat hij als lid bedankte. De vereniging verloor zo een gerenommeerd lid en mede
daarom deden meerdere leden een appel op hem om zijn beslissing te herzien.
Enkele jaren later sloot Visser zich weer aan bij de vereniging die hij mede had opgericht. De discussie duurde voort. In 1985 schreef Eddy Jonkheid, opvolger van Cock
van der Hoeven:
Aan het eind van 1984 kwam ook het rookprobleem weer aan de orde. Een
korte maar hevige discussie dreigde ons uit elkaar te drijven en dat is toch
niet de bedoeling. Het bestaande gentleman’s agreement lijkt me duidelijk
genoeg.
Met dit laatste was niet iedereen het eens. Op de jaarvergadering vroeg Sjoerd Cats
verduidelijking over de zinsnede
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In principe wordt er tot half tien niet gerookt. Hij meent dat dit betekent dat
niemand voor half tien mag roken. Evelaar weerlegt dit, volgens hem laat
het “in principe” juist de vrijheid aan een ieder. De secretaris bevestigt dit zo
bedoeld te hebben.
De vereniging was inmiddels naar Nieuw-Roden verhuisd. Daar had men de beschikking over een veel groter speellokaal dan in Op de Helte. Ook waren er ventilatoren.
Maar Sjoerd Cats, de nieuwe voorzitter, benadrukte dat desondanks de gemaakte
afspraak bleef gelden: tot 21.30 uur moet het roken zoveel mogelijk beperkt worden.
Ook al werd afgesproken dat de ventilatoren bij het begin van de jeugdtraining aangezet zouden worden, het probleem van de rooklucht bleef. Blok vond in een artikel
over wol de oplossing voor dit probleem: borstelen!
Ik heb de proef reeds een paar maal genomen en ik moet toegeven, dat het
zeer goed werkt. Ik borstel bij mijn thuiskomst jasje en trui/overgooier goed
af en dan is de lucht vrijwel verdwenen.
Hoewel de leden herhaaldelijk aan de gemaakte afspraak herinnerd werden, raakte
deze blijkbaar toch in vergetelheid. In 1992 schreef At de Groot, de opvolger van
Cats:
De door de schaakclub gehuurde zaal is op onze speelavond geen openbare
ruimte. Mevr. Siegers heeft geen bezwaar tegen het roken. Het bestuur is
wel van mening dat de in het verleden door een ledenvergadering ingestelde
halftienregeling weer in ere hersteld moet worden. Dus: voor 21.30 uur het
roken zoveel mogelijk beperken!
Na At de Groot trad Piet Brouwer als voorzitter aan. Hij was de
vijfde voorzitter die zich over het onderwerp roken moest buigen.
Zijn bestuur nam in 2002 het volgende besluit:

Piet Brouwer

Er moet wat meer duidelijkheid komen in de rookregels voor
de clublocatie. In overleg met de beheerder gelden thans de
volgende regels: Er mag alleen nog na 21.30 uur aan de bar
gerookt worden en dat alleen als er geen externe wedstrijd
wordt gespeeld. In dat geval mag er in zijn geheel niet worden
gerookt. Ook buiten het clublokaal mag niet meer gerookt
worden.

Een belangrijk besluit. Voor het eerst sinds de discussies in 1981 begonnen waren,
was er duidelijkheid. Het probleem werd definitief opgelost toen het roken in publieke
ruimtes overheidswege werd verboden. In de Roder Loper van april 2003 lezen we:
Er mag in het Dörpshuus volgens gemeentelijke verordening nergens meer
gerookt worden. Daar houden we ons aan!
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Sfeerfoto’s in het clublokaal
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Schakers op pad
‘Wie verre reizen maakt, kan veel verhalen’, aldus Hessel Bralds in 1979 in een
verslag over een NOSBO-uitwedstrijd. Schaakclub Roden heeft veel reizen gemaakt,
van Delfzijl tot Emmen, van Heerenveen tot Stadskanaal. Enkele keren is de club de
landsgrens overgestoken, op weg naar Litomyšl of Reichshof.
In 1961 was men in Roden voor het openbaar vervoer aangewezen op de streekbussen van de ESA naar Groningen. Wie verder wilde, moest daar overstappen. Een nog
lastiger probleem was voor de schakers de terugreis. De laatste bus naar Roden vertrok al als zij nog ver weg met hun partij bezig waren. De club was haast wel gedwongen per auto te reizen. In de beginjaren werd vaak dankbaar gebruik gemaakt van de
Ford van Derk Holman. Ook Evelaar had een grote wagen die goed van pas kwam.
Later was er ruimere keuze. Tom Visser vermeldt in een verslag:
Alvorens (…) te vertrekken verrichtten we eerst nog een vergelijkend waren
onderzoek: welke wagens hadden de meeste kans om zonder problemen de
heen- en terugreis te voltooien? Toch nog tamelijk snel waren we het eens:
onbetwiste overwinnaars werden Volvo en BMW, met hun bestuurders De
Groot en Dalmolen (D.).
Zo’n onderzoek was geen overbodige luxe. In een “Mooi Verhaal” beschreef Ab Colly
hoe op weg naar een wedstrijd in Emmen in de auto van Eddy Jonkheid achtereenvolgens het raampje, de asbak en de kachel het begaven. Eenmaal in de auto, begon
een reis die lang niet altijd zonder problemen verliep. Schaken is een wintersport,
waardoor de reizen naar andere clubs vaak in barre weersomstandigheden moesten
worden gemaakt. Hessel Bralds beschreef in 1978
… een koude, donkere winteravond waarop een tiental Roder schakers naar
Emmen vertrok, teneinde in de wedstrijd E.S.G. IV-Roden II te gaan uit
maken welke ploeg de koppositie in de derde klasse A van de NOSBO zou
gaan innemen. Gedurende de reis werd de duisternis nog verhevigd door
mistflarden (…).
Eens ging het al in de eerste meters mis. Henk Dalmolen beschreef de tocht naar een
jeugdwedstrijd in Haren in 1979 als volgt:
Vanaf de school [De Boskamp, red.] reden we richting Nieuweweg, maar
helaas kwam juist op dat moment een vrachtwagenchauffeur op het lumi
neuze idee om vanaf de Nieuweweg de Boskamp in te rijden. De vriendelijke
chauffeur ging in de sneeuwhopen aan de kant staan, om ons door te laten,
maar zelfs toen was er nog te weinig ruimte. Het vervelende was bovendien
dat hij niet meer voor- of achteruit kon en op zoek ging naar graafmateriaal.
Wij besloten te keren, maar deze pogingen werden opgegeven toen we zelf
bijna vast kwamen te zitten.
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Derk Holman herinnert zich een bijna-ongeval.
Wij gingen bij Zuidlaren de grote weg op naar Emmen, ‘t was mistig. Wij
reden achter een bus aan en wij hadden haast. Na de eerste bocht wilde
Evelaar passeren in die dichte mist, wij waren bijna de bus voorbij, kwamen
er twee lichtjes als tegenligger aan. Evelaar gaf gas en zwenkte opzij.
DAT WAS KANTJE BOORD.
En daarna zorgde diezelfde mist er ook nog voor dat het gezelschap verkeerd reed.
Bij Klazienaveen misten wij de afslag, op een gegeven moment zaten we bij
de Duitse grens. Maar weer terug!! ‘t Was ongeveer half negen toen we op
de plaats van bestemming arriveerden, de andere helft van ons was goed
aangekomen en al bezig met de wedstrijd.
Autopech was een andere oorzaak van vertragingen. Een drietal spelers van Roden
II kwam een keer een half uur te laat aan in Emmen. De oorzaak was een lekke band.
Verreweg het meeste ongemak bij reizen werd echter veroorzaakt door gebrekkige
routekennis en omleidingen. Henk Dalmolen zocht een adres in Haren.
We wisten dat we in het verlengde van de Kerklaan, de Jachtlaan moesten
zijn, en toen we dus na de Kerklaan in de Kromme Elleboog o.i.d. terecht
kwamen, dachten we dat er iets mis was en keerden we opnieuw. (…) Achteraf
bleek dat tussen de Kerk- en Jachtlaan nog een stukje Kromme Elleboog zat,
zodat we eerst toch goed reden.
Als je niet meer weet hoe je moet rijden om bij het clublokaal van de tegenstander te
komen, kun je de weg vragen. Tom Visser ontdekte dat deze oplossing minder goed
werkte op één van koudste dagen van de eeuw.
Onverwacht snel arriveerden we in Delfzijl. Maar waar o waar is dan het
Zeemanshuis? Kou heeft een voordeel: het is ‘s avonds erg rustig op de weg.
Wie binnen kan blijven, blijft binnen. Kou heeft een nadeel: het is ‘s avonds
erg rustig op straat. Na ettelijke omzwervingen, bijna ten einde raad, ont
waarden we een eenzame figuur die zich haastig naar zijn bestemming
spoedde. Onze schatting dat de man wel een schaker moest zijn bleek niet ver
bezijden de waarheid.
Een andere oplossing van gebrekkige routekennis is om achter een auto, waarvan
de chauffeur wel goed de weg weet, aan te rijden. De volgers zouden dan zonder veel
problemen op de plaats van bestemming aankomen. Henk Dalmolen beschreef een
nadeel van deze methode.
Toen wij in Norg aankwamen stonden de auto’s van Cats en Matulessy al op
de brink, alwaar Paul zich bij het gezelschap voegde. Wij reden door richting
Peest, om Tommel bij huis op te halen, in de veronderstelling verkerend dat
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de beide andere bestuurders zich met spoed naar Assen zouden begeven. Op
een gegeven moment sloegen we een straat in, zagen dat het de verkeerde
was en wilden weer terug. Tot onze grote ergernis werden we in dit voor
nemen gehinderd door een auto achter ons, waarvan de bestuurder ten
prooi leek te zijn gevallen aan grote twijfels omtrent de te volgen richting.
Juist toen wij de betreffende automobilist in niet mis te verstane bewoor
dingen op de hoogte wilden stellen van onze irritaties, bleek dat het Richard
Matulessy was. Hij was ons gevolgd. Met Richard in ons kielzog vervolgden
wij de speurtocht, wat telkens als we een verkeerde straat inreden de nodige
perikelen opleverde.
Dat “achter de andere auto aanrijden” een riskante methode is, bleek eens te meer bij
de zoveelste reis naar Emmen.
Op de heenweg naar Emmen zat ik in de auto van de heer Schipper. Achter
ons meenden wij in een auto met ook vier inzittenden het voertuig van de
heer Van Bemmel te herkennen. Deze indruk werd nog versterkt toen men
naar ons wuifde en later, toen men ons voorbijreed, luid toeterde. Aangezien
wij niet wisten waar we moesten zijn, reed Schipper dus achter ze aan. Even
later reden ze een afslag naar Emmen voorbij. Aangezien Van Bemmel de
weg beter leek te kennen, reden wij achter hen aan, rechtdoor. Dit hadden we
beter niet kunnen doen. In de auto vóór ons reed niet Van Bemmel. Om 19.55
uur kwamen we in de speelzaal aan. De klokken waren net in werking gezet.
En dan, als de partijen gespeeld zijn en de wedstrijd is beslist, komt de terugreis.
Deze is in de verslagen, merkwaardigerwijze, veel minder uitgebreid beschreven dan
de heenreis. Iedereen is vermoeid, het is altijd stil in de auto. De warme stal lonkt en
bovendien is het altijd gemakkelijker de weg uit een vreemde plaats te vinden dan
het juiste adres in die plaats. Toch is er ook op de terugreizen van alles gebeurd. Een
beroemde anekdote van Derk Holman:
Na een bezoek van Roden aan Haren I, werd Roden pas na ontzettend veel
spanning en inspanning van Haren op verlies gespeeld, zodat de Rodenaren
ver na het middernachtelijk uur de aftocht bliezen. ‘t Vroor dat het knapte,
de hete gezichten waren spoedig afgekoeld, de weg was spiegelglad, lang
zaam rijdend zakten wij via Eelde-Paterswolde af naar Peize. Bij de afslag
Peize-Roden maakte de auto een rare zwieper in de bocht. “Deugt niet,” zei
de chauffeur, stapte midden op de weg uit en jawel: een lekke band. Of alle
narigheid die avond niet ten einde was: Uit een voorbij rijdende auto werd
ons toegeroepen: “Zondagsrijders!”
Hemeltergend was wat Henk van Bemmel overkwam, toen hij moederziel alleen in
zijn auto strandde na een wedstrijd in Warffum.
Hoe het ging weet ik niet maar ik reed even verkeerd in Warffum. Het was
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een uur of 12 en ik kwam op een smalle polderweg terecht. Ik moest weer
terug. Je had van die dammetjes en ik reed zo’n dammetje in om te keren.
Maar het had geregend en toen ik weer weg wilde zat ik vast in de Groninger
klei. Er kwam helemaal niemand langs en Bemmel stond daar in de regen en
storm. Wat ik ook probeerde ik kwam er niet uit. Eindelijk kwam er na een
kwartier een auto langs die stopte. Het bleek een vierwiel aangedreven jeep
te zijn. Die man heeft me eruit getrokken. Je voelt je echt hulpeloos op zo’n
moment na een potje schaken in Warffum.
Natuurlijk was het niet altijd kommer en kwel. Zoals Johan Scharft opmerkte nadat
het bekerteam Stadskanaal had verpletterd:
Om 23.00 uur stonden de vier Rodenaren alweer buiten met alle vier een
overwinning. De lange terugreis naar Roden was ook zeer prettig.
En Ger Battjes schreef in zijn verslag van een gewonnen wedstrijd tegen Veendam:
Tevreden vertrokken we uit Veendam. We lieten de Langeleegte rechts liggen
en reden over de Kielsterachterweg het mooie Drenthe weer in.
Het gelukzalige gevoel na een overwinning. Ook dat hebben de schakers op pad ervaren.

Niet alleen de schakers van Roden hebben soms moeite de
speelzaal in andere plaatsen te vinden. De spelers van Sissa 4
ondernamen in 1998 gezamenlijk in een busje de reis van Gro
ningen naar Roden. Geheel onbekend met de juiste route maak
ten zij een lange, hachelijke reis door Noorddrentse dreven op
een avond die zij sindsdien zwarte maandag noemen. Roden
won met 6-2 ….
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Ledenaantallen en financiën
Geen enkele vereniging kan functioneren zonder uitgaven te doen. Schaakverenigingen kunnen niet zonder bepaalde basisvoorzieningen, zonder borden, stukken en
een speelruimte. Hoe meer leden, hoe meer borden en stukken en hoe grotere ruimte
nodig zijn. Het geld om deze noodzakelijke uitgaven te kunnen betalen is afkomstig uit contributies van de leden. In een grote club zullen de uitgaven relatief groot
zijn, maar kunnen worden verdeeld over een groot aantal mensen. Als het ledental
constant zou zijn, zouden de uitgaven voor de noodzakelijke basisvoorzieningen, de
benodigde inkomsten en de contributie ook tamelijk constant zijn en weinig reden
tot discussie geven. De praktijk is echter zelden zo idyllisch. Ledenaantallen kunnen
sterk schommelen en de uitgaven kunnen groter of kleiner worden door invloeden
van buiten.
De financiën van de club komen in elke jaarvergadering ter sprake. Soms worden
het verslag van de penningmeester en de begroting voor het volgende seizoen zonder
discussie goedgekeurd, soms geven zij aanleiding tot hoogoplopende emoties.
In haar 60-jarige bestaan heeft schaakclub Roden geen ernstige financiële problemen meegemaakt. Bestuur en leden waren zuinig. Zij probeerden de contributie
binnen de perken te houden, maar als het nodig was, waren zij bereid om in de buidel
te tasten.

Ledenontwikkeling
De leden zijn het fundament en het kloppend hart van de club. Als massa zijn ze het
fundament, als denkende wezens doen zij hun zetten op het bord van het financiële
beleid. Als het fundament scheuren dreigt te vertonen, moeten de denkende mensen
ingrijpen.
Vanaf 1961 zijn 559 mensen lid geweest van Schaakclub Roden. De duur van het
lidmaatschap was bij 154 van hen minder
dan een jaar. Voor het merendeel waren
dat jeugdleden die na enkele weken zijn
afgehaakt. In het hierna volgende overzicht zijn alleen de 406 leden meegeteld
die langer dan één jaar lid zijn geweest.
Schaakclub Roden heeft in de loop van
haar bestaan gemiddeld 43 leden per jaar
gehad. In de grafiek is het gemiddelde
met een horizontale zwarte lijn aangegeven. Onder en boven deze lijn staan rode
lijnen getekend. Tussen deze lijnen ligt het
gebied van 25% onder, respectievelijk 25%
Totaal aantal leden 1961-2020
(langer dan één seizoen lid)
boven het gemiddelde. Dit gebied zou je
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kunnen beschouwen als een “veilig” gebied - zolang het ledenaantal binnen de rode
lijnen blijft, is het niet onrustbarend, maar ook geen reden tot extra enthousiasme.
In de ontwikkeling door de jaren heen kan een aantal fases worden onderscheiden:
1961-1966 Aanloopperiode
1967-1973 Crisis
1974-1977 Herstel
1978-1992 Stabiliteit
1993-2004 Hoogtijdagen
2005-2011 Neergang
2012-2020 Nieuw elan
Na de gebruikelijke aanloopperiode waarin de club “op de rails“ moest worden
gezet, trad een zorgwekkende fase in, met een absoluut dieptepunt van 1969 tot 1972
waarin het ledental zakte tot 12. Daarna begon een periode van voorspoed die voor
een belangrijk deel kan worden toegeschreven aan het “Henk en Peter-effect”, het
stimulerende werk van Henk Dalmolen en Peter van der Velde. Na een scherpe toename bereikte het ledenaantal in 1981 een stabiel, goed niveau boven het gemiddelde. Vanaf ongeveer 1993 versnelde de ledenontwikkeling weer en bereikte recordhoogtes in 2000-2001 van 74 leden en in 2003-2004 van 72 leden. Het waren de
jaren van onder andere de internationale contacten. Vanaf 2004 trad echter gedurende een aantal jaren een daling in. Pas in 2012 werd deze trend weer omgebogen,
toen de club verhuisde naar de huidige locatie in het centrum van Roden.
Het totale aantal leden bevat twee componenten die voor een goed inzicht in de
ontwikkeling onderscheiden moeten worden. De ontwikkeling van het aantal jeugdleden vertoont een veel grilliger verloop dan dat van de senioren. In sommige jaren
zijn er vrijwel geen jeugdleden meer, in enkele andere jaren zijn er meer jeugdleden
dan senioren. De sterke fluctuatie in het aantal jeugdleden verklaart voor een groot
deel de schommelingen in het totale ledental. De daling van het ledental tussen 1977
en 1980 was geheel te wijten aan het lage aantal jeugdleden - het aantal senioren
nam in deze periode juist toe. In de hoogtijdagen van 1993-2004 was het aantal
seniorleden opvallend constant. Deze
bloeiperiode was te danken aan een zeer
voorspoedige periode van de jeugdafdeling. Ook in de daaropvolgende perioden
van neergang en herstel was het aantal
senioren stabiel. Het was de ontwikkeling van de jeugdspelers die het totaalbeeld bepaalde.
Hoe goed heeft Schaakclub Roden
het nou eigenlijk gedaan? Een tijdlang
hebben mensen als Henk Dalmolen en
Jaap Blok als hun mening geventileerd
Aantal senior- en jeugdleden,
langer dan één seizoen lid
dat het aantal clubleden erg mager afstak
(J en S = jeugdleden die seniorlid zijn geworden)
tegen het aantal inwoners van Roden.
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In de grafiek hiernaast is het aantal
leden van Schaakclub Roden weergegeven als promillage van de bevolking van de gemeente Roden, respectievelijk de gemeente Noordenveld.
In de periode 1961-1998 waren
gemiddeld 2,6 bewoners van Roden
lid van Schaakclub Roden. In geheel
Noordenveld waren van 1961 tot
Bevolkingsaandeel leden Schaakclub Roden
2019 gemiddeld 1,6 inwoners lid.
(promille)
Deze gemiddelden zijn sterk omlaag
getrokken door de crisisperiode omstreeks 1970 (‘Het absolute dieptepunt’). Gerekend vanaf 1975 zijn de aandelen in de bevolking respectievelijk 2,9 en 1,7 promille.
Om een indruk te geven van de betekenis van deze cijfers hebben wij ze vergeleken met de landelijke gegevens. In 2019 had de KNSB een kleine 25.000 leden, dat
waren er ongeveer 1,4 op 1.000 inwoners van Nederland. Schaakclub Roden (1,5 op
1.000 Noordenvelders in 2019) slaat landelijk gezien dus geen slecht figuur.

Contributie en ledental
De contributies voor de senioren en de jeugdleden vertonen een geleidelijk oplopende lijn. Tegelijkertijd is het verschil tussen beide groter geworden.
Er zijn enkele opvallende periodes, de “kuilen” in de grafieklijnen. Bij de jeugd
en bij de senioren daalde de contributie in het seizoen 1996-1997 met 13% Deze
daling vond plaats aan het einde van een bloeiperiode en was deels een correctie op
een tijdelijke contributieverhoging in verband met het 7e lustrum. Twee jaar later
volgde weer een stijging van 23% en voor
de senioren kwam daar in 1999-2000 nog
eens 9% bij. De contributie voor de jeugd
bleef een paar jaar ongeveer gelijk, totdat
zij in 2006-2007 met maar liefst 26%
werd verlaagd. Deze verlaging vond haar
rechtvaardiging in de sterke daling van
het aantal jeugdleden die al enkele jaren
eerder was begonnen. Vanaf het moment
dat die daling tot stilstand werd gebracht
en het aantal jeugdleden weer steeg, werd
Contributie 1961-2020 (euro)
ook de contributie weer verhoogd.
Theoretisch kun je een samenhang verwachten tussen het aantal leden en de
hoogte van de contributie, zoals aan het begin van dit hoofdstuk is uitgelegd. Deze
samenhang blijkt bij de senioren inderdaad uit de cijfers. Bij de jeugd is zij veel
minder duidelijk aanwezig, ondanks het feit dat enkele keren is besloten de contributie aan te passen aan de ledenontwikkeling.
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De uitgaven
De uitgaven van de club zijn in de loop der jaren sterk gegroeid, namelijk van
ƒ 246,51 (€ 112,-) in het seizoen 1961-1962 tot € 4.442,- in 2019-2020. In de inleiding is opgemerkt dat elke schaakclub enkele basisbehoeften heeft die geld kosten:
een bord met stukken en een ruimte om te spelen. In het huidige schaken zijn er nog
twee vrijwel noodzakelijke uitgaven, waarzonder een club niet behoorlijk kan functioneren: schaakklokken en het lidmaatschap van een overkoepelende schaakbond.
Schaakmateriaal wordt incidenteel aangeschaft, de zaalhuur en de bondscontributie
zijn jaarlijks terugkerende kosten.
De afdracht aan de NOSBO en de KNSB was in alle jaren dat Schaakclub Roden
bondslid was, de grootste uitgavenpost. In de eerste twee decennia werd nog relatief
weinig aan de bond uitgegeven, doordat de club enkele jaren haar lidmaatschap had
opgezegd. De zaalhuur is de volgende hoge vaste kostenpost. De huur en de bondsafdracht maken tussen 49% en 74% van alle uitgaven uit. In de loop der jaren is hun
aandeel in de uitgaven groter geworden. Het aandeel van het materiaal was alleen in
de eerste twee decennia meer dan 10%.

Huur

NOSBO/
KNSB

Materiaal

Overig

Totaal

19

31

13

36

100

1961/1962 - 1970/1971
1971/1972 - 1980/1981

15

34

13

38

100

1981/1982 - 1990/1991

19

38

5

38

100

1991/1992 - 2000/2001

30

43

1

25

100

2001/2002 - 2010/2011

29

43

4

25

100

2011/2012 - 2019/2020

28

46

3

23

100

Uitgaven 1961-2020 (%-verdeling tienjaarsgemiddelden)

Financieel evenwicht
De inkomsten (contributies) en uitgaven moeten met elkaar in overeenstemming
worden gebracht. Idealiter is er evenwicht. Het komt echter zelden voor dat de
inkomsten en uitgaven gelijk zijn. Als de balans tussen beide is verstoord, moet er
worden ingegrepen. Er is weinig aan de hand als de inkomsten groter zijn dan de
uitgaven. Meestal wordt de contributie dan niet verhoogd en het positieve saldo op
de bank gezet. Soms wordt de contributie zelfs verlaagd. Anders ligt het als de uitgaven groter zijn dan de inkomsten. Beide situatie zijn bij Schaakclub Roden meerdere
keren voorgekomen.
In 1968 verhoogde de NOSBO haar contributie, waardoor de uitgaven van de
club stegen. Om te voorkomen dat een tekort zou ontstaan, zouden de inkomsten
moeten worden verhoogd. Dit was een des te groter probleem omdat het aantal leden
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daalde. Bestuur en ledenvergadering waren niet bereid tot een contributieverhoging
en kozen voor een drastische oplossing - Schaakclub Roden stapte uit de NOSBO.
Dat was geen gelukkige oplossing, want nu kon de club niet meer meedoen aan de
NOSBO-competitie. De leden hechtten sterk aan de wedstrijden tegen andere clubs
en drie jaar later sloot de club zich weer aan. De meest radicale oplossing is niet altijd
de beste. De keren dat de huur van de speelzaal in de Iemenkörf/het Dörpshuus
werd verhoogd, zegde men niet direct de huur op - dat had het einde van de club
kunnen zijn. In 1991 ging men op zoek naar een alternatieve ruimte, maar die werd
niet gevonden. Andere locaties waren òf ongezellig, òf sloten te vroeg op de avond, òf
hadden te dure consumpties, òf lagen te ver weg waardoor ledenverlies zou kunnen
optreden. Tien jaar later verslechterden de condities in het Dörpshuus verder doordat de dienstverlening minder werd. In reactie op de verslechterde prijs-kwaliteitverhouding werd opnieuw gezocht naar een andere locatie en deze werd gevonden
in het Trefpunt.
Contributieverhoging was de meest voorkomende reactie op een dreigend begrotingstekort. Vanzelfsprekend ging dat niet altijd
zonder slag of stoot, maar zelden verwierp
de ledenvergadering een contributievoorstel van de penningmeester zonder meer. In
1980 verwierp zij het bestuursvoorstel voor
een verhoging van de contributie met ƒ 10,
maar besloot in plaats daarvan tot afschaffing van de reiskostenvergoeding voor NOSSaldo inkomsten-uitgaven 1961-2020
BO-wedstrijden. In 1992 werd de contributie
verhoogd tot ƒ 135,-. Tegelijk werd afgesproken dat zou worden geprobeerd inkomsten uit advertenties in het clubblad te krijgen. Soms ook probeerde het bestuur ‘de
pijn van de contributieverhogingen enigszins te verzachten’ door er iets tegenover
te stellen, zoals in 2001. Clubleden konden gebruik maken van een contantpasje bij
enkele groothandelaren, onder andere de Bouwmarkt en Lucas Klamer, zodat zij
tegen inkoopprijs goederen konden aanschaffen.
Contributieverhoging is niet de enige manier om de inkomsten te vergroten. De
club heeft meerdere keren subsidie van de gemeente Roden/Noordenveld gekregen
voor speciale activiteiten zoals de uitwisseling met Litomyšl, het Ot & Sientoernooi,
het jeugdschaken en jubileumactiviteiten. Daarnaast zijn bijdragen van het bedrijfsleven ontvangen. In de seizoenen 1981-1982 en 1982-1983 stonden er advertenties
in de Roder Loper. De penningmeester zegde in 1992 toe op zoek te gaan naar adverteerders, maar die poging is op niets uitgelopen. Van het “Shell Gepensioneerden
Donatie Fonds” werd via voorzitter Piet Brouwer enkele jaren lang een donatie ontvangen. In ruil daarvoor werd een maal per jaar een advertentie van Shell opgenomen. Bedrijven zijn tenslotte enkele keren sponsor geweest van een door Schaakclub
Roden georganiseerd toernooi.
Het arsenaal waarmee een negatief saldo kan worden opgevangen, is beperkt. In
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laatste instantie geeft de contributie de doorslag. In 2000 vonden bestuur en ledenvergadering gezamenlijk een oplossing voor een dreigend tekort, waarbij zij gebruik
maakten van een aantal mogelijkheden tegelijk: bezuiniging, externe financiering en
een beperkte contributieverhoging. Het begon met het voorstel van het bestuur om
de contributie te verhogen, nadat het jaar daarvoor ook al een verhoging van ƒ 30,-,
resp. ƒ 15,- voor de jeugd was doorgevoerd. ‘De begroting vertoont een tekort van
ƒ 1.030,-. Het eigen vermogen van de vereniging wordt als onvoldoende beschouwd.
Voor dekking van de kosten van o.a. het 40-jarig bestaan en aan te schaffen mate
riaal wordt een contributieverhoging van ƒ 30,- voor seniorleden en ƒ 15,- voor
jeugdleden voorgesteld. De vergadering kan hier niet mee akkoord gaan.’ Besloten
wordt sponsors te zoeken voor een jubileumschaaktoernooi. ‘Wanneer dit niet lukt
gaat de viering van het 40-jarig bestaan niet door. De vergadering gaat hiermee
akkoord. Besloten wordt alleen een contributieverhoging voor seniorleden van
ƒ 15,- door te voeren.’ Deze verhoging zou worden gebruikt om verouderd en defect
materiaal te vervangen en een redelijke materiaalreserve op te bouwen.
Zoals contributieverhoging past bij een begrotingstekort, zo past contributie
verlaging bij een begrotingsoverschot. De penningmeester had in december 1995 in
de Roder Loper laten weten: ‘Eind augustus kon onze penningmeester niet bevroe
den dat wij zo in ledental zouden groeien. Er zijn thans 38 seniorleden en 13 jeugd
leden. Hij is dus een tevreden man, ook al moest hij 10 nieuwe schaakklokken kopen
om onze wekelijkse avonden goed te doen verlopen.’   Voor het volgende seizoen
werd de contributie van de senioren verlaagd van ƒ 150,- naar ƒ 130,- en voor de
jeugd van ƒ 75,- naar ƒ 65,-. Tijdens de coronacrisis kwam de club gedurende langere
periodes niet bij elkaar, zodat er veel minder zaalhuur betaald behoefde te worden
dan begroot. Het extra saldo dat hierdoor ontstond is niet toegevoegd aan de reserve,
maar teruggevloeid naar de leden in de vorm van een teruggave van € 10,- over 20192020 en contributieverlagingen voor senioren in de seizoenen 2020-2021 en 20212022 van respectievelijk € 3,- en € 30,-.
Behalve door een verhoging kunnen de contributie-inkomsten worden vergroot
door meer leden te werven. Deze mogelijkheid is vaak aan de orde gesteld, onder
andere door voorzitter Cats in de Roder Loper van oktober 1985: ‘Vooral vanwege
de hogere zaalhuur is het nu wel zaak, dat we meer, zowel senior- als jeugdleden
bij de schaakclub krijgen. Vandaar graag het beroep om eens rond te kijken in
de kennissenkring en daarna een of meer nieuwe leden op maandagavond mee te
tronen.’ De club heeft ook door mee te doen aan beurzen en evenementen geprobeerd nieuwe leden voor zich te interesseren, maar deze pogingen hebben slechts
weinig resultaat gehad.
Om schommelingen te kunnen opvangen en onverwachte hoge uitgaven te
kunnen betalen, bouwen de meeste verenigingen een reserve op. Zo ook Schaakclub
Roden. Een regelmatig terugkerend discussiepunt was hoe groot die reserve moest
zijn. Penningmeester Olaus Diebrink stelde dat de schaakclub altijd voldoende geld
in kas moest hebben om de bondsafdracht over het komende seizoen te kunnen voldoen.
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Een nieuwe begrotingssystematiek
De opzet van de financiële verslaglegging en de begroting is in de loop der jaren sterk
geëvolueerd. In de eerste jaren nam men genoegen met een overzicht van inkomsten en uitgaven dat diende om de contributiehoogte te bepalen. Contributie werd
elke maand contant betaald op de clubavonden, hetgeen werd bijgehouden in een
schriftje. Begrotingen werden pas later opgesteld.
Vanaf 1977 werd een balans opgesteld en een reserve aangehouden. Over de
omvang van deze reserve was vaak discussie, want er waren geen vaste regels voor.
De verleiding bestond om bij een negatief saldo tussen inkomsten en uitgaven in te
teren op de reserve. In de A.L.V. van augustus 2006 stelde penningmeester Olaus
Diebrink een geringe contributieverhoging voor, maar de vergadering verwierp dat
voorstel. Jan van Spijker wees erop dat de club over aanzienlijke financiële reserves
beschikte, zodat zij het zich wel kon veroorloven hier enige jaren op in te teren. Ook
Diebrink meende dat de club nog wel tien jaar kon interen zonder consequenties
voor de financiële gezondheid.
In 2009-2010 en 2010-2011 waren er grote tekorten van respectievelijk € 638,en € 1.468,-. Ook de twee daaropvolgende seizoen gaven negatieve saldi te zien, zij
het van minder grote omvang. Deze tekorten werden opgevangen door de omvangrijke reserve aan te spreken. Het eigen vermogen daalde sterk
van € 4.000 in 2005 naar € 1.000,- in 2011. Dit was voor het
bestuur aanleiding om een nieuwe begrotingssystematiek voor
te stellen, waarin een koppeling tussen het resultaat en het eigen
vermogen was aangebracht.
Het bestuur, onder leiding van de nieuwe voorzitter Lieuwe
Boskma en penningmeester Olaus Diebrink, heeft een eind
aan deze onzekerheid gemaakt door een systeem te ontwikkelen waarin een vaste koppeling tussen vermogen en resultaat
werd gelegd. Het wenselijk eigen vermogen zou 50% van het
begrotingstotaal moeten bedragen, in combinatie met een maximale afwijking van € 100,- positief of negatief resultaat. Bij
een begrotingstotaal van € 3.600,- zou dan een eigen vermoOlaus Diebrink
gen van circa € 1.800,- horen. Voor de komende jaren zou met
lichte contributieverhogingen rekening moeten worden gehouden, net zo lang tot
de gewenste situatie van niet-interen zou zijn bereikt. De A.L.V. van augustus 2010
stemde met deze systematiek in.
De invoering van deze begrotingssystematiek kan gezien worden als een modernisering van de clubfinanciën. Een volgende vernieuwing was dat in 2013 de waarde
van het schaakmateriaal aan de balans werd toegevoegd. In 2018 werd in de begroting voor het eerst een stroppenpot van € 1.000,- opgenomen.
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Indelen met de computer door de jaren heen
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Kompie de schaakcomputer
Eind jaren ‘70 verschenen de eerste schaakcomputers in de winkel en midden jaren
‘80 beleefden deze schaakborden met ingebouwde computer hun hoogtijdagen. Deze
ontwikkeling ging niet voorbij aan Schaakclub Roden, al was het maar omdat de
schaakcomputer in 1985 zijn intree in de interne competitie deed. Rond 1990 was
de personal computer in opkomst en dit leidde ertoe dat de schaakcomputers ver
drongen werden door schaakprogramma’s op de pc.
Deze bijdrage gaat vooral over de schaakcomputer. Wat was het niveau van deze
apparaten, hoe werden ze door de leden van Schaakclub Roden gebruikt en hoe
dacht men over dit gebruik?
Dick Dalmolen in 1980: ‘Op verzoek van meneer V en D heb ik twee schaak
computers in huis gehad. Twee weekenden heb ik mijzelf suf geschaakt en het gezin
tot wanhoop gebracht.’ Het was de eerste keer dat in het clubblad over schaak
computers werd geschreven. Dick mocht de Challenger 7 en de Voice uitproberen.
Zijn oordeel over het niveau was negatief. De apparaten speelden vaak volkomen planloos en dit gold
helemaal voor eindspelen. De positie waarin de computer een koning plus twee verbonden vrijpionnen
en Dick alleen een koning had kon hij gemakkelijk
remise houden omdat de computer met zijn koning
bij de pionnen wegliep. In dit geval speelde het apparaat weliswaar niet op het hoogste niveau, maar toch.
Als de Challenger wèl op zijn hoogste niveau speelde,
Schaakcomputer De Voice
was de gemiddelde denktijd 20 minuten per zet. Dick
vond de twee schaakcomputers niet alleen slecht, ze waren ook irritant: ‘De Voice
herhaalt de ingevoerde zetten en orakelt met blikken stem ook zijn zelf bedachte
zetten. Het ding begint echter te irriteren, zodra het zelf niet aan zet is. Voort
durend wordt zijn tegenstander dan bestookt met de woorden Enter your move.’
De Voice deed zijn naam dus wèl eer aan, maar dit gold niet voor de prijs, want uit
Duits onderzoek bleek dat de Challenger 7 met zijn prijs van ƒ 499,00 even slecht
was als de Voice die het dubbele kostte.
In hetzelfde jaar citeerde Blok het blad van de Consumentenbond: ‘Voor sterke
spelers is het spelen tegen een computer leuk als men de computer één of meer stuk
ken voorsprong geeft. Als leermeester heeft men aan een computer niet veel. Hij
legt geen fouten uit en geeft bovendien een verkeerd voorbeeld door zonder plan te
schaken.’
Ab Colly, naar eigen zeggen ‘zeer gecharmeerd van schaakcomputers’, speelde in
1984 een paar partijen tegen de Tandy, een schaakcomputer die op twee niveaus kon
spelen. Eén partij begon zo:
Tandy, niveau 2 – Ab Colly 1.e4 e5 2.d4 exd4 3.Dxd4 Pc6 4.Dd5 Pf6 5.Df5 d5
6.Df4 Ld6. Abs commentaar na de 19e zet: ‘Het liep al tegen twaalven en het was
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maandag, en om stroom te besparen heb ik hem maar uitgedaan.’ In hetzelfde jaar
gebruikte Ab de Challenger 9 en de Constellation om een partij uit de interne competitie te analyseren. Met name wat hij over de Challenger 9 schreef is interessant,
want het was deze computer die in 1985 mee zou doen in de interne competitie. De
Challenger 9, met een rating van ongeveer 1780, kostte ƒ 499,00. Vergeleken met
de Constellation zou de Challenger meer menselijk schaken en zijn partijen beter
opbouwen. Alle overwogen zetten zijn constant zichtbaar, hij geeft mat in zoveel aan
en biedt tevens remise aan. Tot zover Ab.
In de vier jaar dat deze Challenger meedeed in de interne competitie werden de
volgende resultaten behaald:
1985: 13e met 10 uit 17 (59%)
1986: 10e met 10 uit 12 (83%)
1987: 24e met 3 uit 4 (75%)
1988: 29e met 2 uit 3 (67%)
In het seizoen 1985-1986 haalde de Challenger met 83% het hoogste percentage
van alle deelnemers. Enerzijds moet hierbij aangetekend worden dat hij alleen tegen
oneven spelers speelde en die bevonden zich, gezien het gevolgde indelingssysteem,
voornamelijk in de onderste helft van de ranglijst. Anderzijds blijkt uit de behaalde
scores dat de schaakcomputer inmiddels een tegenstander was geworden waarmee
je serieus rekening moest houden.
In het eerste seizoen speelde de Challenger meer dan de helft van het totaal aantal
rondes mee, een jaar later slechts een derde en in de laatste twee jaar maar vier,
respectievelijk drie rondes per seizoen. De oneven speler kon kiezen of hij tegen de
computer wilde spelen en de animo om dit te doen nam blijkbaar snel af.
Wel of niet tegen de computer spelen, voor deze keuze
werd de vereniging gesteld toen Roden, nadat in 1988 de
NOSBO-beker was gewonnen, tegen PLY 9, een computerteam uit Gorredijk, lootte. Het bestuur bedankte voor de eer
en tekende bij de KNSB protest aan tegen het opstellen van
computers in externe wedstrijden. Hiermee haalde de vereniging de pagina’s van Schakend Nederland en de Leeuwarder
Courant. Beide media schreven ten onrechte dat Roden vanwege tijdgebrek niet tegen Ply 9 kon spelen. Mede omdat Doetinchem, de volgende tegenstander van Ply 9, ook weigerde
tegen het Friese computerteam te schaken, leidde de kwestie
Fragment uit de schaak tot discussies binnen de KNSB. Van den Herik, in die tijd de
rubriek van Haje Kramer grootste deskundige op het gebied van computerschaak in
in de Leeuwarder Courant,
Nederland, pleitte voor deelname van computerteams, maar
18 maart 1989
het KNSB-bestuur besloot uiteindelijk deze uit te sluiten van
het meespelen in de KNSB-competitie.
Het is begrijpelijk dat het bekerviertal er niets voor voelde naar Friesland af te
reizen om daar tegenover vier machines plaats te nemen, maar waardoor daalde de
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belangstelling om intern tegen de computer te spelen zozeer dat men hier na vier
jaar mee stopte? Cees Hageman gaf een heel praktisch argument: ‘Wie tegen de com
puter wilde schaken, kon dit net zo goed thuis doen.’ Blok beschouwde het spelen
tegen de computer als ‘de ontmenselijking van het spel’ en dit was volgens hem niet
een op zichzelf staand verschijnsel. Overal in de maatschappij zag je immers dat
persoonlijke contacten afnamen. In de supermarkt weeg je zelf je groente af en bij
de benzinepomp moet je zelf de tank vullen. Blok kreeg ooit een dictafoon ter vervanging van de stenotypiste. ‘De glimlach van de stenotypiste, zo’n lach die je hele
dag goedmaakt, het kopje koffie dat zij vanzelfsprekend meeneemt. Waar zijn ze?’
Hij noemde de computer soms K. Pjoeter of Kompie. Dit laatste moge vriendschappelijk of zelfs liefelijk klinken, zijn verhouding met Kompie was allerminst
vriendschappelijk, integendeel: ‘Het kompjoeterschaak is er een van: spelen tegen
niemand. Geen handdruk, geen praatje. Ik ontdek dat Kompie niet speelt, niet
beweegt, hij is onmenselijk, wandelt niet af en toe heen en weer, zegt niet: A staat
ook niet best, biedt geen nat aan, behoeft geen nat, loost geen nat, wordt door
niets gestoord en dramt onverstoorbaar en onaandoenlijk door.’ Deze ergernissen
werden nog een keer vergroot doordat Blok uit weerzin tegen de computer van de
weeromstuit ‘futloos, concentratieloos en planloos’ tegen Kompie schaakte. Verrassenderwijs hield Arend van der Burgh ruim 20 jaar nadat de Challenger zijn laatste zet in de interne competitie had gedaan een pleidooi voor herinvoering van de
computer. Deze zou, net als vroeger, ingezet kunnen worden tegen oneven spelers,
maar, en dit was een nieuwe gedachte, ook tegen pas beginnende schakers. Laatst
genoemden zouden, als de computer op het juiste niveau was ingesteld, een gelijkwaardige tegenstander tegenover zich vinden. Arends plan kreeg geen bijval.
In competitieverband was de schaakcomputer geen succes,
maar daarbuiten was hij voor meerdere leden een nuttige tegenstander. Arend leerde schaken met behulp van de Challenger 7.
‘Het duurde niet lang of ik won mijn eerste partij en spoedig
volgden er meer. Ik wist het: ik had talent.’ Helaas, niet veel
later kwam Arend erachter dat deze machine een bedroevend
laag niveau had. Hij liet bijvoorbeeld illegale zetten toe, waarmee overigens niet gezegd is dat Arend zijn partijen uitsluitend dankzij dit soort zetten won. Behalve als tegenstander kon
je de schaakcomputer ook als medestander gebruiken. Henk
Dalmolen zette hem rond 1985 in bij zijn correspondentiepartijen en bij het analyseren van afgebroken stellingen. Twintig
jaar later bediende Dick Dalmolen zich van zijn Novag Superconstellation voor het bestuderen van openingen: ‘Ik oefen thuis
Dick Dalmolen
nog weleens de Spaanse opening om me beter voor te bereiden
tegen Battjes. Om de verschillende varianten uit te proberen gebruik ik de take
backtoets.’
Wanneer je tegen een menselijke tegenstander speelt, mag je de computer
natuurlijk niet stiekem als medestander gebruiken en toch gebeurde dit. Arbiter
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Johan Zwanepol betrapte ooit een speler die op het toilet zijn schaakcomputer
raadpleegde. Eenzelfde nogal onaangenaam incident deed zich voor bij Schaakclub
Roden, althans volgens een fantasierijk verslag van Eddy Jonkheid: ‘Ander verve
lend punt is de splitsing van de verontruste schakers binnen de vereniging in ‘96.
Als Tweede Schaakclub Roden zijn zij nog steeds een ernstige doorn in het oog.
Ieder weet waar het om gaat: groot tumult ontstond op die donderdag in december
1996, toen M.J.Hardonk zijn tegenstander H.Dalmolen in het toilet betrapte met
een mini schaakcomputer, voorzien van het nieuwste Botwinnik programma. Is dit
nu wel of niet toegestaan? Nee, zegt de Eerste Roder Schaakclub nog steeds! Dat het
eerste team van de Tweede Roder Schaakclub nu een klasse hoger speelt dan wij,
doet daarin niets veranderen.’
De ontwikkelingen gingen snel. In 1995 voorspelde Dick Dalmolen dat de computer nooit de beste schaker ter wereld zou worden, maar twee jaar later werd wereldkampioen Kasparov verslagen door Deep Blue. Dit bracht een schok in de schaakwereld teweeg. Hessel Bralds had al een keer de vraag gesteld of de opmars van de
computer het einde van het schaakspel zou betekenen. Hij hoopte van niet: ‘Een
spel dat zoveel eeuwen reeds stand houdt, dat zoveel mensen genot heeft geschon
ken, kan en mag de computerdood niet sterven!’ Ale Bakker was niet bang voor de
computerdood. Hij schreef in 1994 met vooruitziende blik: ‘Door het succes van de
programmatuur en steeds snellere processoren zullen er alleen wedstrijden tussen
programma’s gespeeld worden. Je ziet nu toch ook zelden wedstrijden tussen wiel
renners en motorfietsen?’

Arnold Meijster

De computer was inmiddels een formi
dabele tegenstander geworden, maar zijn
sterkte berustte op pure rekenkracht. In
2004 voegde Arnold Meijster aan zijn
proefschrift dan ook de volgende stelling
toe: ‘De volgende twee schaakstellingen,
van partijen tussen de schaakgroot
meesters V. Anand en G. Kasparov tegen
het computerprogramma [Deep] Fritz,
tonen aan dat computerschaak eerder een
expositie van kunstmatige dommigheid is
dan van kunstmatige intelligentie.’

Eerste voorbeeld van Arnold:
Anand-Fritz, Frankfurt 1999,
32....Txa2 33.Tdd2!

Vijftien jaar later schreef Tom Visser een artikel in het clubblad over AlphaZero,
een revolutionaire noviteit op het gebied van het computerschaak. Vermoedelijk kan
men, omdat het een zelflerend programma betreft, bij deze engine voor het eerst met
recht spreken over intelligente kunstmatige intelligentie. Toms artikel verscheen 39
jaar na de eerste publicatie over computerschaak in de Roder Loper. Vond Dick in
1980 de schaakcomputer nog veel te slecht om tegen te spelen, aan programma’s als
AlphaZero wordt een rating van zo’n 3500 toegekend.

110

De Roder Loper

2. De techniek schreed voort. Nieuwe mogelijk
heden voor de opmaak ontstonden toen sten
cils langs elektronische weg konden worden
gemaakt. Juli 1981 - Het eerste diagram. De
redactie waarschuwde voor mogelijk slechte
kwaliteit: zwarte stukken waren misschien niet
goed zichtbaar op zwarte velden.

1. Het eerste clubblad werd gestencild op A4-for
maat. Het verscheen op 8 december 1977 en telde
4 pagina’s.

3. In september 1981 kwam een jubileum
nummer uit. Het was rood van kleur. Op de
voorzijde stond het logo van Schaakclub Roden,
op de achterkant het wapen van Roden. Het
typewerk en de lay-out waren van Chris Visser.
Cock van der Hoeven had het offsetwerk bij Wol
ters-Noordhoff onder kunnen brengen.

4. Dit jubileumnummer was de voorloper van de
Rode(r) Loper, zoals het clubblad vanaf oktober
1981 werd genoemd. Voor het eerst werden
advertenties opgenomen.
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5. In december 1982, vijf maanden na het
vorige nummer, verscheen een noodeditie.
Wolters-Noordhoff had opgezegd en het
had veel moeite gekost een andere betaal
bare drukker te vinden. De problemen
waren daarmee echter nog niet voorbij.
De volgende aflevering verscheen in twee
delen in september 1983, de nummers 7.1a
en 7.1b. Chris Visser was gestopt en Jaap
Blok was ziek geweest. Gelukkig had Blok
een elektrische typemachine waarmee hij
het typewerk en de lay-out kon verzorgen.

6. Elk seizoen een nieuwe voorkant,
maar wel in rood. Op de nummers
van de 7e jaargang waren de letters
die de naam van het blad vormden,
opgebouwd uit kleine exemplaren
van diezelfde letters. Daar moet
een redacteur een avond op hebben
gezwoegd.

7. Het was zoeken naar een goede vorm. De handgeschreven versie en
de Gothische invloeden bevielen kennelijk niet, zodat vanaf het vierde
nummer van de achtste jaargang de titel in een strakke schreefloze letter
werd geschreven. Deze versie zou het een jaar volhouden.
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8. Oktober 1986 - Ter gelegenheid van het 25-jarig jubi
leum verandert het uiterlijk van het clubblad ingrijpend.
Op de voorkant is een zinnebeeldige tekening verschenen
waarop het schaakspel als verleidingsmiddel wordt
uitgebeeld. De geopende hand waarmee de bevallige
jonkvrouwe één van haar zware stukken in de richting
van de koning van de ridder schuift, is een uitnodiging
voor een ander spel, waartoe zij haar rechter borst reeds
heeft ontbloot. De stoere edelman die in de schaakpartij
zijn dame reeds heeft verloren, begrijpt terdege dat het
spel niet om de houten stukken gaat, maar om vleselijke
geneugten en heeft het bevallig been van de jonkvrouw
al stevig omvat.
Voorzitter Cats meldde in december dat de nieuwe
omslag goed was ontvangen. De tekenaar van dit waar
lijk Blokkiaanse tafereel is ons helaas niet bekend.
Dit nummer was het eerste waarin de tweede r in de titel
niet tussen haakjes stond. Misschien wilde men af van de
rode kleur van de omslag. De voorkant was dan ook geel
van kleur. Overigens heeft de omslag nooit een andere
kleur dan rood of geel gehad.
Cats kwam met nog een nieuwtje: de drukker had laten
weten dat in verband met de kosten per 1 januari werd
overgegaan op een kleiner formaat.

9. Een aantal jaren heeft een tekening van de
Iemenkörf de achterzijde van de Roder Loper gesierd.

10. Na drie seizoenen was men uitgekeken op de
verleidingskunsten van de schone jonkvrouw. De
voorplaat werd ingeruild voor de boerse omgeving
van een herberg waarin een koning schaak speelt
tegen een dame. Een ridder kijkt toe, terwijl de
koningin de combattanten van drank voorziet.
Het logo van de onbekende kunstenaar is rechts
boven in de hoek afgebeeld.
Deze tekening is twee keer gebruikt, namelijk in het
bestuursnummer van augustus 1989 en het oktober
novembernummer van dat jaar.
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11. “Hèlena Caïssa (Cassiopeia) met het por
tret van haar vader.”
In februari verscheen nummer 4/5 van de 13e
jaargang met een tekening die het blad tien
jaar zou blijven sieren. We zien een hippie
meisje met een lief gezicht, een bloemenmuts,
lange haren en kettingen. Cassiopeia was in
de Griekse mythologie een koningin die erg
opschepte over haar schoonheid en daarvoor
door de god Nereus werd gestraft. Zij heeft
niets te maken met de schaakgodin Caïssa,
een bedenksel uit de 18e eeuw.
Evenals de jonkvrouw in 1986 houdt Hèlena
Caïssa een schaakstuk, dit keer een koning, in
haar geopende hand. Zij nodigt echter uit om
te schaken, zonder bijbedoelingen.
Op de basis van de tekening staan twee lopers.
Dit thema, dat hier wordt geïntroduceerd, zal
nog vele jaren lang op de voorkant van het
clubblad prijken.
De tekening is gemaakt door René de Winter,
die in dat seizoen met Jaap Blok en Edwin
Heijs de redactie vormde. De titel van de teke
ning werd vermeld op de voorste binnenflap
van de omslag.

12. Noodeditie.
Vaak ging het goed met de Roder Loper en
kwamen er elk seizoen 4-6 nummers uit.
Soms liep het niet zo lekker, om uiteenlo
pende redenen. Het laatste nummer van het
seizoen 1993-1994 was een noodeditie. ‘Door
omstandigheden is de verschijningsvorm van
deze Roder Loper sterk gewijzigd. Aangezien
ik niet in staat ben de voortreffelijke kwaliteit
van de heer Bralds te benaderen beperk ik mij
tot de meest noodzakelijke mededelingen.’,
aldus Ale Bakker, de redacteur van dienst.
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13. Omstandigheden, ziekte van redacteuren, gebrek
aan kopij. Er konden vele redenen zijn voor onregel
matig verschijnen. ‘Als redaktie moet het ons toch van
het hart dat dit jaar een mager jaar is geweest. Deze
Roder Loper, de tweede van het seizoen, is weer met
veel pijn en moeite gevuld.’ Het is een verzuchting die
vaker voorkomt, maar steeds breekt bij de redactie
het inzicht door dat zij aan de bak moet: ‘De redaktie
meent dan ook het boetekleed aan te moeten trekken
en belooft beterschap.’
Het laatste nummer van het seizoen 2002-2003 was
weer een noodeditie. Vaste lay-outer Hessel Bralds
was op vakantie en redacteur Arnold Meijster stond
er alleen voor. ‘Zonder de kundige hulp van Hessel heb
ik me helaas moeten behelpen met relatief eenvoudige
opmaak- en drukmogelijkheden. Dit exemplaar van
ons clubblad is het beste resultaat dat ik (noodge
dwongen) in 1 avond(!) heb kunnen produceren.’
Hessel Bralds werd in 2006 onderscheiden met de
Toren van Verdienste.

14. Wegens ziekte moest Hessel Bralds zich terugtrekken. In 2011 nam Tom Visser de
lay-out van de Roder Loper over. De graficus werd opgevolgd door de ICT-er. Het blad
kreeg een nieuw jasje. De omslag kreeg een heel ander uiterlijk, hoewel de naam van het
blad en de twee lopers bleven. Nieuw was de foto, die elk nummer werd aangepast aan
de actualiteit. Binnen werd een nieuw lettertype gebruikt.
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15. De Roder Loper kreeg rond 2005 concurrentie uit eigen kring, namelijk van de door
Tom Visser gemasterde website (https://schaakclub-roden.nl). Al het nieuws werd via de
site snel bekend en het bestaansrecht van de Roder Loper kwam ter discussie te staan. In
2006 besloot het bestuur dat het clubblad nog slechts twee keer per jaar zou verschijnen,
maar vanaf 2011 werd de verschijningsfrequentie weer verhoogd tot 3 à 4 keer per jaar.
Inhoudelijk trad een verschuiving van nieuwsvoorziening naar achtergrondinformatie op.
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Mooie verhalen
In de 44 jaargangen van de Roder Loper zijn veel bijdragen verschenen die het
verdienen aan de vergetelheid onttrokken te worden. Daarom is een bloemlezing
van mooie verhalen opgenomen. Sommige verhalen zijn integraal weergegeven,
andere zijn ingekort. Dit geldt ook voor de bijdragen die ontleend zijn aan het boek
TJ Jiskra Litomyšl and Schaakclub Roden 1991-2006.

Op bezoek

Geef mij maar André Hazes
Ab Colly
Roder Loper, februari 1982
Vlak voor het vertrek moest ik Cats (alweer) bij de bar van dhr. Kloosterman vandaan
halen. Toen ik het raampje van Eddy zijn auto opendraaide om het adres nog even
door te spelen aan de andere chauffeur, dhr. Visser, bleek ik in Lieveren nog niet bij
machte om het dicht te krijgen. De auto dus aan de kant en uitstappen, waarna het
raam met vereende krachten, weer in de sponningen werd teruggedraaid. Ik voel me
schuldig en besluit tot 5 min. pijnlijke stilte. Om iets goed te maken besluit ik om
Eddy ook een rokertje aan te bieden.
Even later trek ik aan de asbak en heb ik hem op schoot liggen. “Je moet er ook
niet zo hard aan trekken,” (hetgeen ik trouwens niet deed) zegt de chauffeur. Ik voel
me steeds onprettiger en denk aan uitstappen, doch de koude avondlucht weerhoudt
me. Zacht gegrinnik (vooral niet hardop, Erwin) komt vanaf de achterbank.
Ik besluit nu 10 min. stilte in acht te nemen en luister naar het diepgaand gesprek
tussen mijn beide medepassagiers. Luistert u even mee? Eddy: “Geef mij maar
André Hazes, als tekstschrijver bewonder ik zijn geweldige teksten.” Erwin twijfelt
aan de oprechtheid van deze woorden en houdt het voorlopig op: “Tja!” Daarmee
kun je alle kanten nog op. Je kunt hem horen denken: ‘Misschien heeft Roden II nog
vaker een invaller nodig.’ Eddy: “Luister maar:” (zingend uit volle borst) “In een
diskotheek zat ik van de week ... !” “Tja”, begint Erwin weer. Als mijn 10 minuten
strafpauze erop zitten zeg ik in mijn onschuld: “Kan de kachel niet aan, of hebben
we het raam niet goed dicht gedaan?’’ Nou, u raadt het al ... Weer mis! “De kachel is
kapot!” Er knapt iets bij mij; waarom kan ik nooit van andermans spullen afblijven
en waarom houd ik mijn mond niet.
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Het gegrinnik op de achterbank wordt luider, doch hij onthoudt zich van commentaar. Ik overweeg om te zeggen: “Ik heb je eergisteren toch maar even fijn aan
gesleept”, doch doe er toch het zwijgen toe. Vanaf Rolde geen sfeer en geen André
Hazes meer. Alles wat er nog te beluisteren viel was het geluid van ritssluitingen, aan
de jassen, die wat verder omhoog getrokken werden. In zo’n explosieve sfeer moest
er van E.S.G. gewonnen worden? Nadat we eerst nog met de schaakklokken onder de
arm het verkeerde gebouw waren binnengelopen, werd tegen 19.45 toch de ‘aftrap’
geblazen. Het vijfde bord van Emmen zei nog even tegen het vierde bord van Roden:
“U heet Colly?” het vierde bord knikte instemmend. “Ja,” zei het vijfde bord weer:
“Dat heb ik onthouden, want ik heb een hond die zo heet, ha, ha, ha!” Het vierde
bord: “Hè,hè!”
Wie wolje skakki-skakki
Eddy Jonkheid
Roder Loper, april 1982
Op zaterdag 20 februari j.l. organiseerde de Schaakclub Heerenveen in innige samenwerking met de Rabo-bank een schaaktoernooi in het Postiljonmotel te Heerenveen.
Natuurlijk was Roden ook weer present met zijn vaste ploeg, te weten C. v.d. Hoeven,
E. v.d. Hoeven, D. Dalmolen, C. Visser en E. Jonkheid. Het transport werd ditmaal
verzorgd door de heer Visser, die bewees dat een Renault 18 met 5 inzittenden nog
best 185 km. per uur haalt. Het onderwerp van gesprek onderweg was dan ook het
voordeel der verschillende vormen van levensverzekeringen, verkeersnormen in het
algemeen en is er leven na de dood? “Autootje, hè!” riep de heer Visser en stuurde
met één hand en op twee wielen het parkeerterrein van het Postiljonmotel op met
een gangetje van, laten we zeggen, 130 km.
Toen we stil stonden en de voiture met een harde boem weer op z’n vier rubberen
beentjes terecht kwam, gleden wij min of meer naar buiten en begonnen elkaar hartelijk te feliciteren. Achteloos zijn autosleuteltjes om zijn pink draaiend, stapte de heer
Visser als eerste breed lachend naar buiten; wij volgden bedremmeld, maar zo recht
mogelijk. Boven bij de trap, naast de ingang van de toernooizaal, moest het verschuldigde inleggeld worden betaald. “Prietsje, protswze wille jim betèlje graue góenes”,
zei de man achter het geldkistje. Nu heb ik een talenknobbel en antwoordde dan
ook prompt: “Jao, jao, wie wolje skakki-skakki!” De man knikte goedkeurend, maar
twijfelde nog. Toen kwam gelukkig onze voorzitter, óók een talenknobbel, in aktie.
Hij zette zijn vriendelijkste gezicht op en sprak: “Wir von Roden, wir Schachers.
Rabo-bank gut, Friesland gut und wir auch gut!” Nu was alles ineens duidelijk en
mochten we allemaal naar binnen, behalve de heer Visser, die beneden in de hal
nog stond uit te leggen hoe ekonomisch het is om op 2 wielen door de bochten te
gaan. “Je moet ze natuurlijk wel tijdig wisselen,” waarschuwde hij zijn gehoor nog
en voegde zich toen bij ons.
Toen we allemaal gezeten waren, werd het toernooi geopend door een mevrouw,
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die in haar hoedanigheid van wethouder van Heerenveen een toespraakje hield,
waarin ze vertelde hoe leuk schaken toch wel was. Nou, dat was dan maar weer mooi
meegenomen, want voorlopig zaten we weer een vrije zaterdag aan dat schaken te
spenderen en dan word je graag in de zekerheid gestijfd, dat je met iets leuks bezig
bent. Eindelijk, eindelijk mochten we dan beginnen. Of nee, toch niet, eerst kwam de
ober langs. Tenminste, dat hoorde ik later dus, dat dat een ober was geweest. Ineens
namelijk stond er een keurig in het zwart gekleed heer naast me, die een opschrijfboekje en potlood stevig voor zijn borst geklemd hield. “En? Wat wenst meneer?”
galmde hij in mijn richting. Dat zal je nou altijd hebben, dacht ik direkt, zit je eindelijk klaar om te gaan schaken en dan komt er weer iemand zijn problemen tegen
je uitpraten. Ik keek hem vriendelijk doch afstandelijk aan en zei: “Meneer, wat u
wenst weet ik niet. Maar ik wil schaken. Vortwezen dus, of ik roep de Rabo-bank!”
Hij keek mij nietsbegrijpend aan. “Wei weze. Wie skakki-skakki. Eupdeundere!”
riep ik nu op z’n autochtoons. “Aha,” riep de man nu blij uit, “deze meneer wenst
koffie met koek!” En zo kwam alles toch weer goed.
Ach ja, schaken in Friesland. Dat zijn pas uitwedstrijden met een heel aparte
sfeer. Praten tijdens de wedstrijd bijvoorbeeld is toegestaan, ja, wordt zelfs aangemoedigd. Het analyseren kan alleen luidkeels en ook het buffet wordt niet geschuwd.
Toch maak je er de mooiste dingen mee. Zoals mijn eerste partij tegen meneer de
Roo uit Leeuwarden. Waarschijnlijk een ex-dammer, die dacht dat in tegenstelling
tot het bij dammen verplichte slaan, het bij schaken volstrekt uit den boze is een stuk
van je tegenstander te vatten. Ik heb deze partij voor u genoteerd, zodat u ook kunt
genieten van deze nieuwe Friese variant, het achteruit-schaak.
Vrees en hoop
Peter van der Velde
Roder Loper, maart 1981
5 maart 1981, half acht ‘s avonds. Met strakke gezichten waren ze de wedstrijdzaal
binnengestapt, de spelers van het eerste. Sommigen grapten wat met elkaar, in een
jammerlijk mislukte poging zich een air van rust en zelfverzekerdheid aan te meten.
Anderen forceerden een flauwe glimlach, hoewel ook hier uit een verdacht trekken
van de mondhoeken al viel op te maken dat dit niet van harte ging. Een enkeling probeerde zich nog, zachtjes jammerend, te verschuilen achter een schaakklok, maar zag
al spoedig het nutteloze van zijn pogingen in. Gesterkt door enkele bemoedigende
woorden van voorzitter van der Hoeven rechtte hij de rug, en voegde zich bleek,
maar dapper bij zijn teamgenoten. In een somber groepje stonden ook de andere
clubleden bijeen. Op doffe toon werden de kansen van het tiental besproken. Met
deernis wees men elkaar op Peter van der Velde; doorwaakte nachten hadden hun
sporen op het gelaat van de veelgeplaagde teamleider achtergelaten. Niet voor niets
waren de spanningen zo hoog opgelopen: voor het eerst in haar 19-jarig bestaan zag
de s.c. Roden zich bedreigd met degradatie uit de Promotieklasse!
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En daar dromden ze binnen, de Sissanen. Vreemd, maar men zou bijna menen
met gewone ménsen te doen te hebben. Roden I wist echter wel beter; met eerbied,
ja welhaast bijgelovig ontzag werd ruimte gemaakt. Nadat Peter van der Velde een
kort welkomstwoord had gestameld, en de moed had gevonden er nog even hoopvol
op te wijzen dat Sissa aan een 5-5 gelijkspel genoeg had om kampioen te worden, kon
de strijd werkelijk beginnen.
De Walrus
Jaap Blok
Roder Loper, april 1985
Een lokaal om verliefd op te worden. Alles mag en alles kan. En alles is mogelijk; de
ploegleider moest zelfs aan een van zijn spelers vragen hoe hij heette. Het toilet is
een spreukenhok en de fontein geeft geen water. De kniehoge zitgelegenheden zijn
van duimshout en gevormd naar de uit hetzelfde hout gezaagde ronde tafels. Het
spelen eraan wordt dubbel dubbelspel, want voor de gasten is een bord half op schoot
vasthouden, koffie in de ene hand, schrijfmateriaal in de andere en het bedienen
van de klok met de rechterhand een leerschool voor het circus. Mijn tegenstander
vertelde mij onder de diepste geheimhouding dat de geroutineerden de klok op de
grond zetten en die met hun blote tenen bedienden, terwijl de koffie of welk nat men
wenste via een slangenstelsel werd toegediend. Deze oplossingen zijn echter strikt
verboden als er gasten zijn. De lange tafel, want die hoort ook thuis in een koffiehuisschaakgelegenheid, voor het overschot, liet voor mijn bord een ingekerfd hart vrij; de
pijl kon beter. Toen mijn trui bleef haken aan de naar boven gewerkte spijkers kwam
van achter de wildwestachtige schenkbank zelfs een goede hamer te voorschijn. Op
mijn beurt verraste ik mijn tegenstander met het verhaal dat ik timmerman was en
dus mocht ik tot plezier van de omgeving de restauratie verrichten.
20e Drie Provinciën Gongschaaktoernooi
Eddy Jonkheid
Roder Loper, mei 1981
Wie er niet geweest is, kan er niet over meepraten. Wie er wel was, kan slechts diep
in z’n vocabulaire speuren naar de trefwoorden om tot een natuurgetrouw verslag te
komen. Veelal zal de uitkomst een groot zwijgen zijn. Ook ik was dagenlang stil van
dit schaak-gebeuren. Daarbij kwam dan ook nog de wetenschap dat deze gruwel nu
reeds voor de 20e maal was georganiseerd. Toch wil ik proberen, vooral voor de verstandigen onder ons, die er dus niet waren, een en ander te beschrijven.
Allereerst de zaal, de plaats van het misdrijf zogezegd. In beginsel niets op aan te
merken, want er was ook een buffet, aangezien in betere tijden hier wordt gedanst.
Maar toen het speelmateriaal. Toen ik het schaakbord zag, waarop ik geacht werd
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te schuiven dacht ik aan een misplaatste grap. Zwart was bruin en wit was bezig
het te worden. En dan die houtjes. Het schaakspel dus. Ik testte het paard, dat zich
onmiddellijk in 2 parten liet delen. En daar moet je mee snelspringen! Mijn jeugdige
tegenstrever (de 1e in een eindeloze reeks) deelde mij mee, dat wij hier van doen
hadden met het trainingsmaterieel van de S.C. Leek. Terwijl ik mij nog afvroeg waar
die training dan wel uit bestond, begon er iemand naast mijn oor in een mikrofoon
te brullen. De stem wekte ons op te applaudisseren voor een toestel dat op zijn tafel
stond en dat mijn aandacht reeds enige tijd had getrokken. Reeds was ik tot de slotsom gekomen dat dit de halfronde scheplepel van een ijscoventer moest zijn, of zelfs
van een halve Maagdenburger bol, maar nee, het was de hoofdprijs van de avond.
Nadat de spreker ons had laten bulderen van de lach (ik kwam niet meer bij) om
diverse grappen en grollen en ons duidelijk had gemaakt dat naast hem het wonder
kind van de Schaakclub Leek was gezeten (een zekere Alberts, wiens kapper ik
graag zou leren kennen) diende zich een klein probleem aan. Grootegast was niet op
komen dagen! Dat vond ik erg verstandig, maar werd door de tournooileiding anders
uitgelegd. Op dat moment kwam de heer Blok binnen. En ja hoor, hij werd direkt
als substituut-Grootegaster in de C-poule aan het werk gezet. (Tot mijn genoegen
zeg ik dat Henco Pezij zich niet uit de B-poule liet praten.) Het vervangende team
voor Grootegast werd ook nog aangevuld met het wonderkind (sterspeler!, zoals hij
in eigen bijzijn werd genoemd. Mogen ze die jongen niet?) Alberts, waarna mede
gedeeld werd dat dit team niet kon promoveren. Dat vond ik nou leuk voor de andere
spelers in de C-poule, die geschat werden alles tegen dit wonderklubje te verliezen.
Ook werd aan de C-poule nog even extra aandacht geschonken vanwege de deelname
van 2 vrouwelijke schakers. O, wat waren die meisjes blij met die aandacht! Daarvoor waren ze nu juist gaan schaken.
Maar goed, eindelijk kon het gong-schaak-toernooi-der-drie-provinciën van start
gaan. (Eerst kregen we nog wel een jubileum-notatieboekje aangeboden, maar ik zag
geen kans daarin alle partijtjes te noteren.) Daartoe werd een bandopname gestart,
waarop een mannenstem ons bars wit en zwart toeriep. Elke keer verstijfde ik bij die
uitroep en mijn herinnering ging terug naar een mij zeer bekende sergeant-instrukteur, waarvan ik nog wel eens kwaad droom. Mijn jeugdige tegenspeler zat intussen
ook niet stil. Na drie brullen zwart plukte hij mijn dame-houtje van het vieze bord en
begon dit kleinood enthousiast aan zijn buurman te tonen. Is dat de bedoeling van
de schaaksport, dacht ik nog en wachtte op de gong van het gongschaaktournooi. Er
was echter helemaal geen gong. Wit brulde de bandrecorder en met 2 handen tilde
ik mijn paard voorzichtig over het hekje. Zwart, brulde de sergeant. Schaak!, kraaide
mijn 14-jarige tegenstander. Ik wachtte op de bevelen om aan het smadelijke schaak
te ontkomen. Ik bracht mijn koning-houtje van een lichtbruin vlak naar een donker
bruin vlak. Mijn jonge schaakgenoot beet op zijn onderlip. Het vel van zijn voorhoofd was strak gespannen en zijn ene oor begon te bewegen. Ook zijn rechterhand,
zwevend boven het bord, begon allengs te trillen. Eén bonkje zenuwen, moest ik
constateren. Schaak!, brulde hij weer na gezet te hebben. Verbaasd keek ik hem aan.
Nadat ik van de bandrecorder weer mocht schuiven, plaatste ik mijn loper-houtje
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zodanig dat hij zijn damehoutje kon inleveren. Onthutst keek hij mijn aan. Ja, zelfs
met opkomende paniek in zijn grote ogen. Weet je moeder wel dat je hier bent, vroeg
ik.
Uiteindelijk heb ik dat partijtje verloren. En ook al die andere partijtjes. Omdat
ik geen sterke snelschaker ben en omdat mijn geest zich weigerde in te spannen bij
het plukken van deze onrijpe vruchtjes van de schaakboom. Het enige doel is winnen
en blundertjes afstraffen. Binnen een kleine groep, zoals onze eigen vereniging kan
snelschaken soms leuk zijn. In een grote groep met veel onbekenden is het een vorm
van zinloze agressie. Het spelplezier is kort en nietszeggend, de schoonheid van het
schaakspel wordt hardnekkig ontkend.
Volgend jaar zal het 21e 3-provinciën gongschaaktoernooi wel weer worden georganiseerd. Een volwassen schaakstrijd zal het echter nooit worden.

19 april 1993, de Iemenkörf
V.l.n.r.: Evert Jan Bon, Tom Visser, Cor Keers, Jeruël van Alteren, Dick Dalmolen, Sjoerd
Cats, Bouwe ter Borg, Roelof Erends, Peter Kampman, Cees Hageman, Henk van Bemmel,
At de Groot, Bonno Pel, Jan Pezij, Ale Bakker, Peter Holthuysen, Jeppe Teensma, Onno
Elzinga, Derk Holman, Simon Winter, Hessel Bralds, Eddy Jonkheid, Ab Colly
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Fantastische verhalen

Modern schaaksprookje
Hessel Bralds
Roder Loper, juni 1994
Er was eens ….. .. in een land, hier héél ver vandaan, een jongetje, luisterende naar
de naam Kasper, die al op zeer jeugdige leeftijd vlot tot vierenzestig kon tellen. Zijn
familie trok daaruit de conclusie dat het knulletje duidelijk voorbestemd was voor
een loopbaan als schaker.
Omdat Oom Max, die ooit bij de cavalerie had gediend, precies wist hoe een paard
moet springen, werd deze met de basisopleiding van z’n neefje belast. Na enige tijd
moest oompje echter toegeven dat hij meer van het knulletje leerde dan andersom.
Tsja, het tellen van oompje haperde dan ook wel eens voordat het cijfer vierenzestig
was bereikt, zodat Kasper’s tempo niet werd bijgehouden.
Een oplossing lag voor de hand, oom Max trok met neefje
lief naar de plaatselijke schaakclub. Maar owee, dat werd een
ramp. Voortvarend als Kaspertje was, liet hij lopers lopen,
paarden springen, torens toornen, dames elegant velden
bekoren, koningen kronen en pionnen dapper voorwaarts
gaan. Al snel waren alle leden van de schaakclub uitgeteld
en overgelopen naar de enige damclub in de regio. De clubkampioen, ene Battelaar, beweerde nog wel even dat hij in
elk geval beter tot honderd kon tellen, maar dat werd als een
flauwe smoes afgedaan.
Door aldus ontstaan gebrek aan tegenstand, besloot men
dat Kaspertje de wijde wereld maar in moest trekken, op zoek
naar schakers die hem wel konden verslaan. In het begin lukte
dat een enkeling nog, maar op den duur werd hij onverslaanbaar. Kampioen der kampioenen, oftewel wereldkampioen,
Hessel Bralds
dat werd hij.
En dat was dus dat? 0 nee, het was de voorlijke teller nog lang niet genoeg. Hij
wilde niet alleen kampioen van de schakers zijn, maar ook hun koning. Daarbij deed
zich echter een moeilijk probleem voor. Het schaakspel kent zelve reeds twee koningen. Wat daaraan te doen? Wel, Kasper bedacht dat, daar hij de enige koning zou
zijn, de koningen uit het spel verwijderd konden worden. Nog verder ging hij, want
waar zijn onderdanen tegenover hem aan het bord gezeten dienden te zijn, was het
logisch dat ook de figuren van het bord verdwenen.
Tegenover een leeg bord gezeten kwam de desillusie: niemand wilde plaats nemen
aan de andere kant, zodat hem niets bleef dan het maar weer tellen van de velden.
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Ja toch, één mannetje kwam eens kijken, het was een kort kereltje, maar die bedacht
al snel dat zo het bord ongevuld bleef, hij zijn tijd beter kon besteden aan het vullen
van z’n zakken.
De moraal van dit verhaal? Die is er niet! Tenzij men wil bedenken dat zij die zich
door het spel willen verheffen, nederigheid dienen te betrachten jegens tegenstander
en bezetting van de velden. Dankzij die combinatie is het mogelijk de schoonheid
te leren kennen van dat wat het spel bedoeld te zijn: beleving van een onmetelijke
rijkdom aan mogelijkheden.
TRAX
Henk Jaap Noteboom
Roder Loper, maart 2014
Ik zit op een verjaardagsvisite, want er is iemand jarig. Dat zoiets gevierd wordt snap
ik niet, je bent alleen maar een jaar dichter bij het finale einde - mat zogezegd. Er
wordt gebabbeld en gepraat. Ik wil ook wat inbrengen, dus zeg plompverloren: ‘Ik
ben lid geworden van de Roder Loper.’ Allen vallen stil en kijken naar me, kennelijk behoeft het uitleg. Die ‘r’ van ‘Roder’ is niet doorgekomen. Voordat ik mijn toe
lichting kan aanvangen zegt mijn buurman schalks: ‘Is dat niet zo’n club in de rosse
buurt?’ Ik ben heel slecht uit de opening gekomen wat me normaliter nooit overkomt,
maar hier sta ik al schaak en bijna mat zonder nog een tweede zet te kunnen hebben
gespeeld. Dit komt in geen enkel schaakboekje voor, wel
herdersmat in vier, narrenmat in twee, maar niet na één zet.
Een nouveauté, een trouvaille, maar een onaangename voor
de uitvinder. Ik besluit de opgewonden meute eerst maar te
laten uitkallen, en dan pas in te grijpen. Ze moeten kennelijk
eerst allemaal hun ei leggen, nou, laat ze dan maar. In een
echte partij loop je naar de arbiter, maar die is hier niet. Was
Johan er nu maar, zo overweeg ik. Die zou ze wel sancties
opleggen die er niet om liegen. Dan beweert een vrouw dat
de rode loper vorig jaar was uitgerold voor Koningin Beatrix
bij de Oosterpoort, en dat het arme oranjemensje toen struikelde. Beschamende vertoning voor Groningen. Kijk, zo’n
Majesteit, die laat je niet struikelen, of je nu monarchist bent
of republikeins. Je behoort niemand te laten struikelen. Als
iemand in een partij mijn Dame wil vangen of vorken, dan
Het boek dat Henk Jaap in raak ik kwaad en sla meedogenloos terug. Ik zet die knakker
eigen beheer heeft uitgegeven. dan voor straf mat, of promoveer gewoon een nieuwe LandsHet bevat ook ‘Trax’.
vrouwe. Een pion mogen ze hebben, die bezitwellustigen,
een paardje ook nog wel, desnoods twee peerden, maar niet mijn Koningin. Dan
toosten we de jarige, en dat geeft iemand die een jonge klare achterover slaat de
euvele moed om op die stomme rode loper terug te komen. Opnieuw zijn alle blikken
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op Kwatta gericht. Ik neem ook zo’n klare - in één teug -, want ik kan wel een opkikkertje gebruiken. Herkansing, na bijna stikmat. Nu spreek ik uit dat de loper een
figuur is van het edele schaakspel, en dat de roder loper een leuke naam is voor een
schaakclub in Roden. Die eerst jaloers keken toen dat van die eros aan de beurt was,
die kijken nu teleurgesteld. ‘Goh, dan moet u zeker heel intelligent zijn’, informeert
een wat jongere vrouw in een modern gekleurd mantelpakje. ‘Ach ja, wat moet ik
daarop zeggen, u vleit me’, luidt mijn antwoord. Hèhè, ik stond al op punt van opgeven, maar nu heb ik weer initiatief, voorwaarts met mijn stukken. Eerst vertel ik dat
van de graankorrels, dat doet het altijd goed. Er zitten de nodige agrariërs onder de
visite. ‘Kijk’, doceer ik, ‘Eén wordt twee, en
twee wordt vier en vier wordt acht en dan
gaat dat zo maar door, snapt u? En dan
eindigen we met twee tot de macht 64.’ ‘Is
dat heel veel?’ vraagt een blondine. ‘Jaze
ker, er zijn meer sterren in het ganse heelal
dan er graankorrels kunnen liggen op een
schaakbord.’ Dat zei Arnold onlangs, en
die zal het wel weten, want hij is één op één
gekoppeld met die telescopen in Dwingeloo
en heeft ook buitenaardse contacten, zelfs
met ene Trax1. Ik weet niet meer of Arnold
Schaken bij Lieuwe. Henk Jaap zit in het midden.
nu graankorrels telde of het aantal mogelijke stellingen in ons geliefde schaakspel, en hij vergeleek het geloof ik met alle
atomen die er maar in ons heelal zijn, maar op zo’n moment doet dat er niet toe, en
keep it simple, zeker op een verjaardagbijeenkomst. ‘Zelfs Trax speelt een rol’, gooi
ik nu de groep in, en een ieder heeft daar zijn eigen beeld bij. ‘Startrek’, ‘Captain
Kirk’, ‘Beam me up Mr. Scott.’ ‘Zit die Trax achter ons aan’, verzoekt een bangelijk
uitgevallen pukkelige man van rond de veertig te weten. ‘Zo kan men het zeker stel
len, al liggen de zaken iets ingewikkelder, maar weest u gerust, wij schakers doen
er alles aan om uw veiligheid te garanderen.’ ‘Kun joe er veul geld met verdainen?’
dringt een boer aan. ‘Verdient u veel met dat schaken’, vraagt een minder ontwikkeld
mens. ‘Nou nee hoor’, antwoord ik, ‘Helemaal niks, ‘t is puur recreatief en ik breng
er verder bar weinig van terecht’, maar dat antwoord geeft aanleiding bij allen dat
ik wel degelijk veel verdien en makkelijk kan rondkomen met dat geschuif van pionnen, lopers en torens. Hoe meer ik ontken, des te meer volharden ze in hun mening.
Ik besluit om dan maar toe te geven, dan zullen ze hun zienswijze wel herzien. ‘Nou
ja, okay dan, drie à vier miljoen per jaar zo’n beetje, maar dan heb je het ook wel
gehad hoor.’ Het schonere deel van het vrouwvolk schuift nu mijn richting, waar ze
eerst nog bijeengepakt zaten rondom een boer die veel bunders schijnt te hebben.
Kijk, zo dom zijn vrouwen dus ook weer niet, het edele gaat bij hen vóór de hectares.
1. Karel Traxler (1866 – 1936) was een Tsjechische schaakmeester en schaakprobleem
componist.
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Er wordt me een fijne sigaar geboden, iemand is zo beleefd het puntje er voor me af
te knippen, opeens wordt er flink bijgeschonken, en een ieder hangt me de lippen
aan. Op de Roder Loper ben ik een sufferdje, maar op verjaardagen en bij de boeren
hier ben ik die briljante denker. En toch vind ik het op de SC de Roder Loper gezelliger dan op welke visite dan ook, als men mij maar een ietsje vaker laat winnen, dat
dan weer wel. Als ik nog even inlog op de site van onze schaakvereniging om te zien
hoeveel woorden ik kwijt kan in dat blaadje van ons, ontdek ik plots dat we helemaal
niet de Roder Loper heten, maar gewoon SC Roden. ‘k Ben geen sufferdje, maar een
enorm grote sukkel. Wenend wend ik mij weder tot mijn kat, die me lief en trouw
aankijkt en begint te spinnen. Zij vindt me tenminste geen klungel.
Vakantie in de Elzas-Vogezen
Arend van der Burgh
Roder Loper, december 2017
De aankomst op camping ‘Le Clos de la Chaume’ laat niets te wensen over. Een
mooie ruime schaduwrijke plek waar we dik tevreden mee zijn. Het is een levendige, misschien ietwat drukke gezinscamping, natuurlijk met zwembad en kinderen
in overvloed. Kort na de installatie van ons kampement zitten we in de Elzas aan
ons eerste glas Riesling. Schuin tegenover ons twee sympathieke gezinnen met elk
drie kinderen. Gerda duikt de schaduw in, ik installeer mij achter ons krakkemikkige
campingtafeltje met een biertje, nadat ik mijn spellendoos heb gepakt om een paar
schaakzetten te doen. Schaken zonder tegenstander gaat mij immers veel beter af
dan met. Het duurt niet lang of het jongste kind van de familie,
het meisje krijgt mij in het vizier. Ze komt naar mij toe en vraagt
me wat ik aan het doen ben. We zijn nog maar net bezig of de
oudste van de jongens (broer of neef) meldt zich bij ons aan het
schaakbord. Ook hij kent het spel nog niet. Als ik hem meld dat
het schaakspel één grote strijd voorstelt, een oorlogsvoering
tussen twee legers, bedenkt hij zich niet en schreeuwt naar zijn
andere broer/neef: ‘Matthijs, kom snel, hier kun je vechten. Dit
is een mooi spel met oorlog voeren. Neem je geweer mee!’ In
een mum van tijd rennen de andere vier kinderen zonder goed
uit te kijken het campingpaadje over. Matthijs met mitrailleur
op batterijen en veel lawaai, in de aanslag voorop. Met zes kinderen om mij heen is het erg druk rond mijn tafeltje. Gelukkig
krijg ik assistentie van mijn echtgenote, die de kinderen erop
attendeert dat ze van het tafeltje af moeten blijven, er niet op
Arend van der Burgh
moeten hangen. Door het aflopende terrein staat het tafeltje al
wankel, de uitschuifbare pootjes zijn na vele jaren van onbruik vastgeroest en daardoor onbruikbaar. Om het tafelblad wat horizontaal en steviger te krijgen hebben
we al aan één zijde twee pakjes papieren zakdoekjes onder de pootjes gelegd. Mijn
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eigen grootste zorg is dat mijn biertje niet omver gaat. Het lijkt weer even rustig te
zijn. Ik neem een slok van mijn bier en vervolg mijn uitleg. Dan verschijnt een van
de moeders met zes waterijsjes voor de kinderen. De ijsjes smaken goed, geslik en
druppende ijsjes om het schaakbord. Als het meisje haar ijslolly op het schaakbord
laat druppen, vraag ik Gerda mij te assisteren door een vaatdoekje of papieren zakdoekje aan te reiken. De oudste van het stel kinderen bedenkt zich niet en wil graag
behulpzaam zijn. Hij grist het pakje papieren zakdoekjes onder één van de tafelpootjes weg om mij te bedienen. Met nog een stoot tegen de tafel kiepert het tafeltje
omver. Een van de jongens doet daarbij ook nog eens twee passen achteruit en gaat
met zijn schoen op mijn ‘200-spelen spelletjesdoos’ staan. Niet alleen het schaakbord en -stukken in het gras, maar ook mijn biertje, pionnen, dobbelstenen, ganzen
en vlooien van het gelijknamige spel. Het geluk is dit keer niet met mij. Terwijl de
jeugd behulpzaam is om het kleine spelmateriaal uit het gras te zoeken, begint het
stevig te regenen. Ze worden naar huis geroepen. Met een kapotte spelletjesdoos,
een incomplete set natte schaakstukken en ander spelmateriaal aangevuld met veel
nat gras duik ik kletsnat onze kleine caravan in. Na een kleine zoektocht tussen het
gras weet ik gelukkig de volgende ochtend mijn schaakset en het vlooienspel weer
te completeren. Ik besef ineens dat het toch nog niet zo gemakkelijk is om een grote
groep kinderen in toom te houden.
A-schaak
Tom Visser
Roder Loper, juni 2017
In de tachtiger jaren van de vorige eeuw was ik fan van het Opperlands (‘Neder
lands zonder het akelige nut dat aan die taal nu eenmaal kleeft’). In een onbewaakt
ogenblik heb ik toen eens een “A-saga” geschreven. Dat is een voorbeeld van een
lipogram, een verhaal waarin bepaalde letters verboden zijn, in dit geval alle klinkers
behalve de ‘a’. Dat verhaal had ik bedoeld voor de Roder Loper, maar dat is er niet
van gekomen. Onze club was destijds een a-paradijs: we speelden aan de Kanaalstraat, met leden als Cats, Bralds en Madakbas. Later verschenen a-typische figuren
als Scharft (2x), Kampman, Spandaw en Slaman. Ik ben mijn verhaal van toen kwijtgeraakt, maar heb geprobeerd een geactualiseerde versie te componeren:
Maandag! Ha, schaak vandaag. Langzaamaan langs Padkamp, langs Tram
baan, langs Kanaalstraat, langs snackbar, langs AH naar schaakzaal. Dag
Ab, dag Frans, dag Ward, dag Mark! Bah, zwart vandaag. Ga daar maar aan
staan. Match start raar: Spaans. Paard van h8 naar a8: gaaf plan. Maar dan
aanval à la Capablanca. Haast fataal mat, aanval afslaan maar. Alarm gaat:
na slaan van paard patstand. Wat naar. Kabaal, drama. Ach, was ‘k maar
knap als Anand, als Tal, als Navara. Dan maar glas ranja aan bar. Praat lang
na, maar na half twaalf zwakt kracht af. Gaap, slaap, nachtbraakschaak.
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Roden 1 kampioen in resp. 1994, 1997, 2003, 2005, 2008, 2011, 2015 en 2018
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Verhalen aan het bord

Ab Colly verslaat Theo in een spectaculaire partij
Theo Wolthekker
Roder Loper, november 2007
Op 22 oktober 2007 traden de heren gladiatoren
tegen elkaar in het strijdperk. Colly opende vertrouwd met e2-e4, waarna Theo antwoordde met
d7-d5. Aan het gesnuif van Colly te horen, raakte hij
nu al behoorlijk opgewonden. Op de 22ste zet neemt
de partij een dramatische wending. Colly leverde een
kwaliteit in afruil. .. loper pakt toren. Colly betitelde
deze zet als ‘een foutje’ waarna Theo op de volgende
zet verwoestend uithaalde door zijn paard in stelling
Theo Wolthekker
te brengen. De springer was op g4 gepositioneerd, en
bedreigde de Koningin. Terwijl ook de f7 pion voor zijn leven moest vrezen. Hier
wankelde de stelling van Colly reeds, en bijna had de Grootmeester zijn hoofd vermoeid in de schoot geworpen. Edoch de partij zou nog een spectaculaire wending
nemen. Theo dacht de partij rustig te kunnen uitschuiven,
en plaatste zijn dame op c3. Met een dubbele dreiging op de
toren en de loper. Colly rechtte zijn rug, greep de bisschop
bij zijn mijter, en plaatste de eerwaarde pardoes op h6. Theo
haalde de buit binnen, en verschalkte de toren op a1. Met
schaak en bijna mat. Toen gebeurde ‘het mirakel van Colly’.
De eerwaarde bisschop op h6 schoot zijn koning te hulp. Hij
blokkeerde het schaak, en met de zelfde beweging zette hij de
vijand schaakmat. Zulk een mooie overwinning zal Heer Colly
zich nog lang heugen, en Theo, die zag er eigenlijk de humor
wel van in. Zo spectaculair was hij nog nooit mat gezet. Mijn
Eerwaarde bisschop
felicitaties. Remember: Colly is Quality.
van h6 naar c1
Slechts één zetje, Edje
Ab Colly
Roder Loper, december 1982
Ca. 5 zetten voor het einde ontstond een pionneneindspel dat zeker door Eddy
gewonnen zou zijn, als hij niet ‘één koningszet’ te kort was gekomen om promotie
van zijn tegenstander te voorkomen. Aangezien onze voorzitter doodop was, vroeg
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hij of ik hem even tussendoor naar huis kon brengen; we waren met mijn auto.
‘Eén simpel zetje te kort’, mompelde hij voortdurend in de auto. Toen ik hem bij
huis afzette, u ziet het, niets is mij te veel voor mijn teamgenoten, keek ik hem nog
even achterna. Vermoeid, het hoofd tussen de schouders hangend, slofte mijn vriend
en voorzitter naar huis. ‘Slechts één zetje, Edje’, zei ik nog, om hem een beetje op te
beuren. ‘Wens de jongens nog sterkte’, meende ik nog op te vangen, doch ik racete
alweer weg naar het ‘grote gebeuren’. Je moet je aandacht een beetje verdelen.
Er zit een vlieg op f2
Frans van Doorn
Roder Loper, augustus 2016

Frans van Doorn

Een keer zaten we buiten, bij Lieuwe. Het was zowaar
mooi weer. Hapjes en drankjes staan voor het grijpen. Wanneer Kees wat inschenkt voor zijn tegenstander gooit hij een fles wijn om. Hij relativeert
deze ‘wandaad’ met de historische woorden: ‘Je kunt
beter een fles wijn omgooien dan je koning.’ Naast
mij maakt Lieuwe ons deelgenoot van het feit dat er
bij zijn tegenstander Theo een vlieg op f2 zit. Dit is
aanleiding tot het aanheffen van een meezinger met
het refrein ‘Er zit een vlieg op f2, bij buurman Theo.’

Roden I nog steeds in vorm
Simon Winter
Roder Loper, februari 1979
Ikzelf beleefde de 5e symphonie van
Beethoven nu op een geheel andere manier.
Het noodlots
motief uit de eerste maten
(Paul Bakker omschreef deze symphonie
aldus: strijd-hoop-twijfel-overwinning) had
kennelijk te maken met mijn niet zo beste
opening, maar deed toch de hoop op een overwinning na strijd en twijfel leven.
Edoch, het laatste deel, waarin Beethoven alles in de strijd gooit en stormachtig op
de overwinning afgaat, geeft nog hoop, maar in de laatste maten verdwijnt de overwinningsroes in een lege leemte.
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Verhalen uit Oost-Europa

Een potje schaak in Moskou
Jan van Spijker
Roder Loper, januari 2004
Zoals jullie misschien merken zit ik vaak in het buitenland voor mijn werk. Meestal is
dat China waar ik inmiddels wel een keer of 25 ben geweest, maar daar is op schaakgebied niet meer te doen dan spelen tegen je eigen laptop. De leukste ervaring had ik
ooit tijdens een bezoek aan een fabriek in Moskou waar we tijdens de lunch al kennis
maakten met de plaatselijke gewoonte alles met veel Wodka te smeren.
Het was tijdens het diner ‘s avonds met onze zakenpartners
dat ik me liet ontglippen dat ik graag schaak voor mijn lol. Dat
leidde meteen tot uitgesproken opvattingen van mijn gastheren
over de speelstijl van Nederlandse spelers als Timman, van Wely
en Sosonko. Iedereen met wie we aan tafel zaten kende die spelers terwijl ik in China alleen maar merk dat van Basten, Kluivert
en Bergkamp internationaal bekende Nederlanders zijn.
Ondertussen was het al een uur of 10 en nogal wat wodka
was de kelen al gepasseerd maar de directeur vond het niet te
laat om nog even de schaakkampioen van de fabriek op te bellen
om naar het restaurant te komen voor een match. Blijkbaar was
het ook niet ongewoon voor de ober om even een schaakbord
te pakken want dat stond gelijk op tafel. Even later kwam een
wat oudere man, laten we zeggen type Ger Battjes, tegenover me
Jan van Spijker
zitten en konden we beginnen. Ik was daar met mijn directeur
en onze Nederlandse tolk en die vuurden mij aan om die Rus eens even een poepie
te laten ruiken. Je kunt begrijpen dat ik nogal wat druk voelde om vooral niet af te
gaan terwijl mijn geestelijke vermogens toch al behoorlijk hadden ingeboet door de
diverse consumpties.
De partij ging redelijk gelijk op en ik schaakte zoals de meesten dat wel van me
kennen: als het ingewikkeld is maak ik het graag nog iets ingewikkelder door nog
meer stukken in te zetten. Ik kreeg mijn tegenstander nota bene zenuwachtig en wist
zowaar met 2 pionnen meer een gewonnen eindspel te bereiken. Terwijl ik zo zat te
schuiven (een klok was er niet) hoorde ik van alle Russen die om ons heen stonden
commentaar (via de tolk) op de stelling. Dat was een aparte ervaring want in Nederland is het nogal ongewoon dat Jan en alleman verstand hebben van schaken. Het
grappigste was nog het commentaar van onze eigen tolk die vond dat ik bepaalde
zaken wel erg avontuurlijk oploste en duidelijk liet merken dat hij sommige dingen
toch anders zou hebben aangepakt. Later bleek dat hij in zijn jeugd nota bene bij de
135

regionale selectie in Amsterdam tot 18 jaar had gezeten. Dat had hij me nog nooit
verteld, maar dat soort jongens zijn natuurlijk heel wat sterker dan een amateur als
ik. Hij had trouwens al 20 jaar niet meer geschaakt.
Uiteindelijk eiste de wodka zijn tol en verloor ik alsnog een pion en was ik gezien
de situatie al lang tevreden met remise. Dat was ook uit oogpunt van zakendoen de
meest wenselijke uitslag want de Russische directeur vertelde ons, met een grote
grijns, dat hij zijn kampioen natuurlijk zou hebben moeten ontslaan als ik had
gewonnen. En mijn directeur vertelde, met een nog grotere grijns, dat hij natuurlijk
hetzelfde zou hebben gedaan. Waarop we met zijn allen nog een afzakkertje namen ...
De volgende ochtend bleek waarom wodka eigenlijk in het ziekenfondspakket
hoort: je houdt er namelijk absoluut geen kater aan over. We hebben die dag nog
uitstekend zaken kunnen doen, het Russische ijs was gebroken.
De drie soldaten van de tsaar
Ger Battjes
Roder Loper, november 2007
Een soldatenversje:
Zij waren hooguit twintig jaar,
die twee soldaten van de tsaar.
Gekleed nog in hun lange legerjas
stolden zij bij ‘t sterven tot hard glas.
We zitten met een stel vrienden in de kloostertuin van Litomyšl, we praten wat, we
drinken wat en we luisteren naar een groep die Tsjechische volksmuziek speelt. Petr
Jonás, gepensioneerd docent geschiedenis, geeft mij een doosje met daarin twee
schaakstukken. ‘Voor jou. Ik heb ze van mijn grootvader gekregen. Die heeft ze van
een Russische soldaat meegenomen toen hij in W.O. 1 tegen de Russen vocht.’ Het
zijn twee pionnetjes van glas, een zwarte en een witte, ongeveer twee centimeter
groot, in de vorm van twee Russische soldaten. De twee soldaten van de tsaar lijken het koud te hebben. Ze dragen hun muts
tot over de oren en hebben de handen diep weggestoken in de
zakken van hun lange legerjas. Petr zegt ook nog iets over ‘in
Kalice’, maar pas in Nederland begrijp ik dat hiermee ‘Galicië’
bedoeld wordt, een groot gebied ten oosten van Warschau.
De vraag blijft wat Petrs grootvader naar de vlaktes van Galicië voerde en waarom deze Tsjech tegen de Russen vocht. In 1914
waren Tsjechië en Galicië een onderdeel van het Habsburgse
Rijk. Toen de keizer en de tsaar slaags raakten, moesten de
Tsjechen meevechten aan de kant van de keizer. Veel Tsjechen
deden dat met grote tegenzin, want zij zagen de Habsburgers als
onderdrukkers en de Russen niet alleen als een slavisch broederPetr Jonás,
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volk, maar ook als mogelijke bevrijders. Hele groepen deserteerden of liepen over naar de ‘vijand’.
Nadat de Russen Galicië waren binnengevallen, vonden
daar in 1915 enkele grote veldslagen plaats. In de herfst van
dat jaar moest het tsaristische leger het gebied opgeven en
zich terugtrekken in oostwaartse richting. De grootvader
van Petr Jonás heeft de twee schaakstukken dus vrijwel zeker
in 1915 in zijn bezit kregen. Maar hoe? Was hij een van de
vele Tsjechische overlopers en heeft de Russische soldaat
de stukken aan een slavische broeder cadeau gegeven, misschien na een vriendschappelijk potje schaak? Of heeft
Petrs grootvader na afloop van een bloedige veldslag de
zakken van de legerjas van een dode, misschien wel door
hem gedode soldaat van de tsaar doorzocht en de stukken toen gevonden?
De voor- en achterkant van de twee schaakfiguren zijn hetzelfde. De schaak
soldaten hebben dus ook twee gezichten, het ene naar voren, het andere naar achteren gericht. Maar zoals de blik naar voren niets onthult over de toekomst, zo vertelt
de blik naar achteren niets over wat zich in 1915 op de slagvelden van Galicië heeft
afgespeeld.
Op stap met een biervat van 50 liter
Pavel Horáček
TJ Jiskra Litomyšl and Schaakclub Roden
Een aardigheidje
Ik denk dat het 1998 was. Het was onze beurt om naar Holland te gaan. We keken
er naar uit om onze vrienden weer te ontmoeten. Een paar dagen voor ons vertrek
hadden we een hele discussie over wat we als cadeau mee zouden nemen. Volgens
mij was het Jiří die zei: ”Waarom geen bier? Dat is typisch Tsjechisch en ik weet
zeker dat ze dat erg zullen waarderen”. Het is een publiek geheim dat Jiří een groot
liefhebber is van bier, meer nog dan van schaken. Het idee was geboren, de anderen
waren het eens met zo’n origineel Tsjechisch cadeau en dus kochten we een vat bier
van 50 liter.
We maakten ons klaar voor de reis naar Holland, laadden het vat in de wagen
en vertrokken. Onderweg zei iemand dat het nog wel eens een probleem kon worden
om het vat over de grens te krijgen, omdat we veel meer bier bij ons hadden dan
om belastingtechnische redenen was toegestaan. En dus verborgen we het vat onder
onze tassen. We hadden geluk, werden niet gecontroleerd en kregen het vat zonder
problemen Holland binnen. Dat was een hele opluchting en we verheugden ons erop
om samen het vat leeg te drinken.
Op een ‘officiële avond’ overhandigden we ons cadeau en we dachten dat onze
vrienden er wel raad mee zouden weten. Maar tot onze verrassing tapten ze het bier
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in kleine wijnglazen. Zo waren wij dat in ons land niet gewend. Wij drinken bier uit
halve-literglazen. Ook merkten we dat er die avond niet zo heel veel mensen bier
dronken. Onze vrienden zeiden dat we het bier maar mee terug naar huis moesten
nemen. Dat vonden Jiří en een paar anderen van ons een heel goed idee: lekker bier
drinken op onze reis terug naar Tsjechië.
We hadden nog geen afscheid genomen van onze vrienden en hun
familie of we begonnen direct te drinken. We dronken flink door, praatten aan één stuk en lachten wat af. De reis was heel aangenaam. We
moesten onderweg wel veel pauzes inlassen bij benzinepompen, en niet
alleen om te tanken... Op een bepaald moment kwamen we bij de grens.
Normaal laat je alleen maar je paspoort zien en dan rij je weer verder,
maar in plaats daarvan moesten we allemaal de wagen uit om naar de
WC te gaan. Maar er was geen WC, dus we sprongen de bosjes in aan
de kant van de weg. Dat vonden de douanebeambten niet zo netjes, dus
Pavel Horáček
die besloten onze wagen nader te onderzoeken op smokkelwaar. Daar
vonden ze ons vat, bijna leeg. Ze zeiden dat je accijns moest betalen bij de invoer van
alcohol en dat we dat niet hadden gedaan. We protesteerden en zeiden dat een bijna
leeg vat toch niet zo veel was voor zo veel mensen. Uiteindelijk lieten ze ons toch
Tsjechië binnen. We waren, een beetje beneveld, maar veilig, ’s avonds weer thuis,
vol herinneringen maar met een leeg cadeau.
Mei 1991 - mei 2004
Dick Dalmolen
TJ Jiskra Litomyšl and Schaakclub Roden
Terug naar die mei-dag in 1991. Toch wel enigszins beducht (je weet maar nooit)
reden we niet via Oost-Duitsland, maar via West-Duitsland (Nürnberg) Tsjechoslowakije binnen. Wat mij het meest opviel waren de vele Amerikaanse vlaggetjes
waarmee in Plzen (de eerste grote stad waar we langs kwamen) werd gezwaaid. Hollandse vlaggetjes hadden we nog kunnen begrijpen, maar Amerikaanse? Eenmaal
aangekomen in Litomyšl vertelden onze gastheren dat die Amerikaanse vlaggetjes
in Pilsen te maken hadden met het feit dat nu voor het eerst in Tsjechoslowakije
mocht worden herdacht dat dit deel van het land was bevrijd door de Amerikanen.
Tot dusver was steeds volgehouden, en zo stond het ook in de schoolboekjes, dat de
Sovjet-Unie de grote bevrijder was geweest.
Het sluitstuk van de omschakeling van een communistische naar een kapitalistische staat was op 1 mei 2004, toen Tsjechië, samen met nog zeven andere voormalige Sovjet-satellieten, lid werd van de Europese Unie. Een groepje leden van onze
schaakclub maakte die aansluiting min of meer aan den lijve mee. Op 30 april 2004
vertrokken we uit Roden voor een nieuw bezoek aan Litomyšl. Bij de Duits-Poolse
grens werden we als vanouds opgehouden door lange rijen vrachtwagens die als
gevolg van allerlei bureaucratische formaliteiten uren moesten wachten. Toen we
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begin mei terugreden waren de rijen wachtende vrachtwagens verdwenen. In nog
geen 15 jaar was de omschakeling van een planeconomie naar een kapitalistische
economie een feit geworden.

2 mei 2004. Ontbijt met de
Tsjechen in de Europese Unie

Chinese rijstmaaltijd en vla
Václav Štětka jr.
TJ Jiskra Litomyšl and Schaakclub Roden
Sommige ervaringen staan dieper in mijn geheugen gegrift dan andere, en de oudste
zullen mij waarschijnlijk het langste bijblijven. Een voorbeeld hiervan is het eerste
bezoek aan Roden in 1991. Het was niet zo maar een reisje naar Nederland, het
was - althans voor mij - de eerste echte Reis naar het Westen, een tocht naar het
gedroomde Europa dat we pas een paar jaar daarvoor voor het eerst hadden kunnen
ontwaren dwars door de laatste overblijfselen van het IJzeren Gordijn.
Vanwege al die geweldige voortbrengselen van het marktkapitalisme,
die ik overal om me heen zag, kon ik me op dat moment niet gemakkelijk concentreren op de eigenaardigheden van de Nederlandse cultuur. Voor een vijftienjarig jongetje uit het Oosten waren alle nieuwe
indrukken en de grote verscheidenheid aan goederen, auto’s en voedsel
op elke straathoek eenvoudigweg overweldigend. Over eten gesproken:
ik hoop dat ik onze gastheren niet beledig als ik beken dat de maaltijd
in het Chinese zelfbedieningsrestaurant al met al voor mij de meest
indrukwekkende ervaring was. Het was Koninginnedag en buiten op
straat werd feestgevierd en kwam een prachtige optocht voorbij, maar
Václav Štětka jr.
mijn ogen waren gefixeerd op de tafel met daarop de meest exotische
en overheerlijke gerechten die ik ooit had geproefd. Maar ik wil ook de Hollandse
keuken eer betonen, want ik moet erkennen dat ik tijdens datzelfde bezoek bijna net
zo’n smaaksensatie heb ervaren, namelijk toen ik vla mocht proeven. Dit is één van
de redenen waarom ik telkens opnieuw Holland bezocht heb, want vla is in Tsjechië
tot mijn spijt nog steeds niet te koop.
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Jeugdles met Bernard Bos (2010); schaken op de Hoeksteen met Ale Bakker (2003)
Basisscholenkampioenschap met Harry van der Meer (2017)
Jesse, Daniël en Meerke, de top-3 bij de jeugd (2013)
Peizer scholenkampioenschap met Ward Romeijnders en Johan Zwanepol (2015)
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Schaakjeugd

Schakende “Dammers’’
Amanda Possel
Roder Loper, oktober 1988
Vanavond speelt het eerste, tweede en het derde. Het eerste speelt tegen de Damse
Schaakclub (Appingedammers) en het tweede speelt tegen het derde. Om tien voor
acht is iedereen aan het spelen, terwijl bij het tweede en derde nog rustig met elkaar
wordt gepraat, onder het spelen, zijn ze bij het andere team al serieus bezig. Er is
echter één die nog niet schaakt en dat is Bonno Pel, hij moet tegen L.v.d.Heiden
spelen. Die denkt waarschijnlijk dat het om acht uur begint. Acht uur, v.d.Heiden
komt binnen en begint met Bonno te spelen. Heijs die in het eerste speelt kijkt alsof
hij nu al verloren heeft. Ondertussen is het al heel wat stiller geworden, men begint
wat heen en weer te lopen nadat men een zet heeft gedaan. In deze stand verlaat ik
de zaal en laat ik een verslag verder door andere mensen maken.
De Loper en de toren
Mette Bakker
Roder Loper, mei 1996

Een
blozende
rode[r] loper
die zet schaak,
waarop hij zei:
‘Toren, nu is het jou
de taak.
Zet hem
mat’, waarop
de toren vroeg:
‘Hoe moet dat?’
‘Weet je dat niet?
Ik doe
het vaak!
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Buren weer bijeen na vier jaar …
Amanda Possel
Roder Loper, januari 1992
Na vier jaar wordt eindelijk weer eens een wedstrijd tussen Roden en Leek gespeeld.
En de opkomst is nog steeds groot, er kunnen 17 partijen gespeeld worden, dat zijn
dus 34 mensen. Als de Leekers binnenkomen branden de lichtjes van de (hele grote)
kerstboom al, zal het zo gezellig blijven? Het is een drukte van jewelste. Om acht
uur beginnen de wedstrijden, iedereen informeert naar elkaars naam (en wat voor
namen!). Bij de Rodenaars vind je namen zoals: De Winter. .. Visser. .. Blok ... En bij
de Leekers? Wissink ... Paalman ... Koekoek ... De koffie vliegt ook uit de pot, als je
het zo mag noemen. Zal de koffie, in plaats van rode haren, wijsheid brengen? (We
zullen zien.) 20.30 uur: Er wordt nog steeds dapper gestreden en vrolijk gekeken.
Maar dat ... zal over een paar uur wel anders zijn!
Glimlach
Amanda Possel
Roder Loper, november 1988
Op 7-11-88 speelde Roden 2 tegen Bedum 2. De teamleider oftewel D. Holman heette
de Bedummers in het Gronings welkom. Rechts speelde Roden, links Bedum. Er
speelden 6 x 6 mensen: 40 zetten in twee uur is 3 minuten per zet. De meeste mensen
hadden een bril op (dan konden ze het beter zien). Als ze opstonden gingen ze naar
een andere speler of een kopje koffie bestellen. Sommigen bleven vast zitten omdat
ze wilden kijken wat de tegenspeler zou doen. D. Holman onderdrukt een glimlach.
Opeens staat achter zijn tegenspeler ook een Bedummer: hij glimlacht niet.
Bericht over de junioren
Peter Kampman
Roder Loper, januari 1994
Verfrissend is het commentaar dat door deze groep geleverd
wordt op de proefopgaven van de KNSB, in de zin van ‘klopt
niet’, ‘kan niet’, ‘ik kom er niet uit!’ etc. Topper daarin vind ik
voorlopig de volgende:
Vraag (oefenstof KNSB les 2): Wit: Ke6, De2; Zwart: Kh1.
Jij hebt zwart. Zou je schrikken als wit 1. De2-g2+ speelde?
Antwoord (junior): ja, want je verwacht niet dat hij dat doet!
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Schaakmat
Margje Jansen, 6e klas Hoeksteen
Roder Loper, maart 1981
Een paar 1000 jaar voor Christus was er op de hele aarde geen levend wezen te
vinden. Geen dieren en geen mensen. Of toch wel? . . . Ja, ergens in het Noorden
leefde een vreemd volkje. Het volkje was klein, maar de mensen of liever gezegd de
stenen waren groot. Zo groot zelfs dat ze door een mens niet te tillen zouden zijn.
Iedere stam had zes verschillende soorten stenen. De koning, als hoogste natuurlijk,
dan de dame, dan kwamen de 2 torens, ja echt lopende torens, dan kwamen de 2
lopers en de 2 paarden. En als laatste kwamen er acht pionnen of eigenlijk verkenners. Die stammen voerden vaak oorlog. En dan wist iedereen precies wat die moest
doen. Als zo’n volk dan gewonnen had door de koning van de andere stam schaakmat
te zetten, zakten de verliezers van ellende in elkaar. Dan zag je alleen een hoopje
stenen. En die bergjes stenen noemen we nu een ‘Hunebed’.
Voor de klas
Jaap Blok
Roder Loper, februari 1981
Daar sta je dan als liefhebber-schoolmeester voor een rumoerige, deinende massa,
die losgebroken is uit een klasse-orde, die zij blijkbaar even kwijt moet. Even, want
zoveel begrip heb je als amateur wel, beteugel het, anders is naar huis gaan het enige.
Het verhaal van de week, een vast onderdeel van het programma, is een goed middel,
want verhalen en kinderen zijn vrienden. De rust is weergekeerd en na het verhaal
komt wat voor een amateur het moeilijkste is: de les. Hoe houd je de aandacht gevangen bij een stel - het zijn er tot nu toe achttien - dat een dubbel spel speelt: dat wil
zeggen al spelende schaak speelt. Vooral het zogenaamde dammen voorkomen is een
moeilijkheid die je pas nu gaat beseffen. Er wordt geslagen wat geslagen kan worden.
Koningen staan schaak, maar: hij heeft niet gezegd: schaak, aldus het meisje en dus
speelde ze door alsof haar koning inderdaad niet in schaak stond. Ieder bemoeit zich
er dan mee en vooral de baas van de klas - ook al iets wat je snel leert onderkennen zal wel even vertellen hoe het moet. Het is dan zaak duidelijk te laten merken dat
jij uitmaakt wat er gebeurt. Als de fout zo goed en zo kwaad hersteld is (het wordt
niet duidelijk hoeveel zetten die koning al in schaak staat), komt de vraag: ‘Wanneer
gaan we in een schrift schrijven?’ Dit zou nooit in mijn brein opgekomen zijn. Ik
heb dus bedenktijd nodig en beloof: ‘Volgende week het schrift in het schrift.’ Af en
toe waande ik mijzelf weer in de schoolbank, zij het een minder prettige en met veel
minder vrijheid. De handigheid waarmee sommige zaken werden opgelost verraste
mij. Teruggaande in mijn geschiedenis vond ik mijzelf toen een nul. Het merkwaardige was dat er toch een geheime orde heerste. Vanzelfsprekend werd voor de les
alles klaargezet en na de les alles, tot het lokaal toe, opgeruimd. Wat het schaakspel
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een plezier kan opleveren van een kant waar je nooit aan gedacht hebt. Het is een
prettige ervaring en ik hoop dat de tegenpartij er ook zo over denkt.

Schaakkoeien
In 2013 begon Tom Visser de korte rubriek Schaakkoe. Een
haiku is een vorm van Japanse dichtkunst, geschreven in drie
regels waarvan de eerste regel 5, de tweede regel 7 en de derde
regel weer 5 lettergrepen telt. Als de haiku over schaken gaat, kun
je haar een schaak-haiku noemen, kortweg een schaakkoe.
De koning staat pat
onbeweeglijke vrede
zen op het schaakbord
Tom Visser
juni 2013

Wat ben ik een rund
door een koe van een blunder
mijn wedstrijd verstierd
Arnout Wegerif
augustus 2013

Regem habemus!
Koning Magnus de Eerste
Held van het Schaakfjord
Tom Visser
november 2013

De koning staat mat.
Verward roept zijn strijdros: “My
Horsedom for a king!”
Arnout Wegerif
maart 2014

Wat moet de koning
Met raadsheren die, helaas,
Alles zwart/wit zien!
Arnout Wegerif
juni 2014

Nog even en dan
heb ik geen kwaliteit meer
om te offeren
Tom Visser
augustus 2014

Emancipatie.
De koningin heerst alom,
monkelt de koning
Arnout Wegerif
maart 2015

Nieuwe opening
op ons aller repertoire:
Covid: 1. 0-0
Tom Visser
mei 2020
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Partijen

Willem Jongsma - Berend Schipper
Interne competitie, 6 november 1965
Bij het 25-jarig jubileum van Schaakclub Roden haalt mede
oprichter Berend Schipper herinneringen op aan de eerste
jaren van de vereniging. ‘De favoriete opening was Italiaans.
Een enkeling deed al aan studie. Zo ontdekte W. Jongsma het
schijnoffer op e5, maar hij maakte er niet het juiste gebruik
van, gezien het volgende partijtje.’ De partij tussen de twee
leden van het eerste uur moet in de jaren 60 gespeeld zijn en
is hiermee de oudst bekende schaakpartij uit de geschiedenis
van Schaakclub Roden. Het mat is misschien wel het mooiste
mat uit de geschiedenis van de vereniging.
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Pc3 Lc5 4.Pxe5.
Het pas ontdekte schijnoffer.
4… Lxf2+ 5.Kxf2 Pxe5 6.Lb5 (diagram 1)
Wit wil alvorens zijn koning op g1 in veiligheid te brengen,
loper en toren ontwikkelen. Een goed plan, maar verkeerd uitgevoerd. Hij had eerst d4 moeten spelen om het paard op e5
te verjagen.

diagram 1

6...c6 7.La4?
Nu wordt de loper afgesneden van de koningsstelling. Beter:
7.Le2
7...Pf6 8.Te1
De verliezende zet. Beter: 8.d4
8...Pfg4+ 9.Kg1 Dh4 10.h3 Df2+ 11.Kh1 (diagram 2)
11…Pf3!?
Een heel mooie, maar helaas foutieve zet. Na het antwoord
12.Te2 staat Wit opeens beter. De winnende voortzetting voor
zwart is: 11...Dg3 12.hxg4 Pxg4 13.Dxg4 Dxg4
12.Tf1? Dg1+!! 13.Txg1 Pf2 mat
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diagram 2

Vos - Derk Holman
KSC - Roden 2, 21 oktober 1977
Deze partij is gepubliceerd in het allereerste nummer van de
Roder Loper, toen nog Clubblad Schaakclub Roden geheten.
Het is hiermee tevens de oudst bekende partij van Holman.
Derk speelt een sterke partij en wanneer zijn tegenstander een
paar fouten maakt, slaat hij onverbiddelijk toe.
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Pc3 Pf6 4.Lg5 Le7 5.e3 0–0 6.Pf3 h6
7.Lh4 Pe4 8.Lxe7 Dxe7 9.Pxe4 dxe4 10.Pd2 f5 11.Le2
Pd7 12.0–0 b6 13.a3 (diagram 1)
diagram 1

Tot dusver hebben beide spelers gezonde zetten gedaan. De
stelling wordt in sterke mate bepaald door de zwarte pionnen
op e6, f5 en e4 die uiteindelijk Zwart de winst zullen brengen.
In plaats van 13.a3 had Wit de zwarte pionnenformatie moeten
aanvallen door 13.f3 of blokkeren door 13.f4.
13...c5 14.dxc5 Pxc5 15.b4 Pd3 16.Lxd3 exd3
Zwart heeft nu een vrijpion. Hij zal proberen deze geïsoleerde
pion te dekken door een pion op e4.
17.Pb3 Td8 18.Pd4 Df6!
Vanwege 19.Pc6 is e5 nog niet mogelijk.

diagram 2

19.Pc6 Td6 20.b5 e5 21.f3 Lb7 22.Pb4 Tad8 (diagram 2)
23.e4?
Na 23…fxe4 24.fxe4 Dh4 gaat pion e4 verloren.
23...Dg6 24.Pd5 Lxd5 25.exd5 e4
Zwart heeft zijn doel bereikt. Wit moet nu heel nauwkeurig
spelen om zich te handhaven. Vanaf nu moet hij de zwarte
pionnen blokkeren, om te beginnen met 26.Dd2
26.Kh1? Te8 (diagram 3)
27.fxe4?

diagram 3

De beslissende fout. Tot dusver kon Zwart geen e4-e3 spelen
omdat de pion op d3 verloren zou gaan. Na de komende afruil
wordt deze pion gedekt door de dame op g6. Wit had 27.Dd2
moeten spelen. Na de tekstzet staat hij totaal verloren en het
kost Derk geen moeite de partij te beslissen.
27...fxe4 28.Ta2 e3 29.Te1 De4 30.Db3 Tf8 31.a4 e2
32.Taa1 d2 1-0
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Frits Brandsma - Machiel Hardonk
Interne competitie, 1977
Machiel Hardonk was aan het eind van de jaren 70 een van de
sterkste spelers van Schaakclub Roden. Jonge spelers konden
veel van hem leren. Frits Brandsma was zo’n jonge speler. Hij
was 15 jaar toen deze partij werd gespeeld. Vanuit een Benoniverdediging ontstaat een taaie manoeuvreerpartij waarin het
evenwicht niet wordt verbroken. Langzaam maar zeker wordt
afgekoerst op een toreneindspel, dat bij het afbreken op de
30e zet is bereikt. Hardonk staat beter en zijn grotere ervaring
geeft vervolgens de doorslag.
De partij was afgebroken na 30.Txe3 (diagram 1).
Zwart staat beter vanwege de actieve positie van zijn toren.

diagram 1

31.bxc5 bxc5 32.Tb1
Wit kan zijn pionnen niet verdedigen, omdat 32.Tf3 leidt
tot een verloren stelling. 32...Txf3 33.gxf3 Kf6 34.Kf2 Ke5
35.Ke3 g5 36.h3 h5 37.a4 a5. Wit is in tempodwang en verliest
een pion.
32...Kf6!
In het clubblad wordt uitgelegd dat 32...Txa3? minder goed is:
33.Tb6 Ta4 34.Txd6 Txc4 35.Txa6 met gelijk spel.
33.Tb6 Ke5 34.Txa6 Tc3 35.Ta7 Txc4 36.Txh7 Kxd5
37.Tg7 Tg4 38.a4 (diagram 2)
38…c4

diagram 2

Zwart wint ook na 38...Txa4 39.Txg6 c4. De zwarte pionnen
staan dichter bij het promotieveld dan de witte.
39.Tc7 Kd4 40.a5 Tg5 41.a6 Ta5 42.a7 (diagram 3)
De witte pion is ver gekomen, maar de zwarte c-pion wordt
gesteund door de ver opgerukte koning en dat is beslissend.
42...c3 43.Kf2 d5 44.Ke2 Ta2+ 45.Kd1 Kd3 46.Kc1
Wit legt zijn hoofd vrijwillig in de strop. Hij wil 46.Ke1 c2
47.h4 Txa7 niet meer laten gebeuren.
46...Ta1 mat
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diagram 3

Henk Alberts - Jaap Blok
Leek 1 - Roden 1, 30 september 1980

diagram 1

Voorzitter van der Hoeven beschrijft de stemming vooraf
gaande aan de titanenstrijd tussen Roden en Leek zo:
’Geladenheid was er volop, de voorpropaganda had veel
weg van oppeppende stemmingmakerij of welhaast redeloze
rivaliteit, waarbij de strijdvraag wie er in de regio superieur
was voorop stond.’ Er wordt dan ook hard gestreden en aan
het eind van de avond moeten maar liefst vijf partijen afgebroken worden. Uiteindelijk haalt Roden een ruime over
winning: 6½ - 3½. Jaap Blok speelt een goede partij.
1.e4 c5 2.c4 e6 3.Pc3 Pc6 4.Pf3 Pf6 5.d3 Le7 6.g3 d5
7.Lf4 d4 8.Pb5 0–0 9.Lg2 Ld7 10.0–0 Pe8 11.Te1 a6
12.Pa3 g5 13.Ld2 e5 14.h3 Pg7 15.g4 (diagram 1)
Hiermee voorkomt Wit dat Zwart g4 speelt, maar de zet leidt
tot een ernstige verzwakking van veld f4. Bovendien biedt g4
Zwart een aanknopingspunt om de h-lijn te openen.

diagram 2

15...Pe6 16.Pc2 Kg7 17.a3 a5 18.Dc1 Th8 19.Tb1 h5
20.Ph2 f6 21.b4 (diagram 2)
Een leerzaam moment. In het algemeen is het goed een aanval
op de ene vleugel te beantwoorden met een aanval op de
andere vleugel. Hier gaat deze regel niet op. Na ruil op b4 mist
Wit zijn zwarte loper die hij nodig heeft om veld f4 te bestrijken. Bovendien krijgt Zwart de a-lijn in bezit en is zijn aanval
over de h-lijn al te ver gevorderd.
21...cxb4 22.axb4 axb4 23.Pxb4 Pxb4 24.Lxb4 Lxb4
25.Txb4 Pf4 26.Dd2 Ta3 27.Lf1 hxg4 28.hxg4 Txh2
(diagram 3)

diagram 3

De desastreuze gevolgen van b4 zijn goed zichtbaar. Zwart
heeft een sterk paard op f4 en beheerst de a-lijn en de h-lijn.
Hij offert een kwaliteit om verdediger Ph2 af te ruilen en om
zijn dame met tempowinst naar de h-lijn te brengen.
29.Kxh2 Dh8+ 30.Kg1 Lxg4 31.f3 Lxf3 32.Dh2
(diagram 4)
Na afruil op h2 heeft Zwart een gewonnen eindspel. Hij speelt
echter
32...Dc8

diagram 4

Niet goed, maar het is begrijpelijk dat Zwart in verband met de
148

aanval zijn dame op het bord wil houden. Bovendien dekt de
dame b7 en dreigt Dg4. Maar na 33.Teb1 had Wit tegenkansen
gekregen. Hij speelt echter
33.Dd2??
en na deze zet is het mat onafwendbaar.
33...Dg4+ 34.Lg2 Txd3 35.Txb7+ Kg6 36.Da2 Lxg2
37.c5 Lxe4+ 38.Kf2 Dg2 mat

W. Blom - Henk van Bemmel
Roden 1 - Staunton 2, 10 januari 1980
Henk van Bemmel had zijn partij afgebroken in een moeilijke stelling die misschien remise gehouden kon worden. Een
Rodens analyseteam bestaande uit Henk van Bemmel, Henk
Dalmolen, Machiel Hardonk en Peter van der Velde stortte
zich op de afgebroken stelling. Hieronder volgen enkele fraaie
varianten die het viertal die avond heeft ontdekt met het
commentaar van Peter van der Velde in de Roder Loper:
De afgebroken stelling (diagram 1). Wit had een zet afgegeven.
PvdV: Zoals u ziet heeft zwart twee pionnen voor de kwaliteit.
Wit heeft echter een gevaarlijke vrijpion op h6, en aanvanke
lijk zaten we dan ook alleen maar te zoeken naar manieren
om die pion onschadelijk te maken. Gelukkig was Hardonk
inmiddels op een ander idee gekomen: de witte koning
bevond zich nogal ongelukkig aan de rand van het bord,
terwijl de zwarte koning juist een mooie centrale positie in
het centrum innam. Zou hiervan geen gebruik van kunnen
worden gemaakt door op eeuwig schaak te gaan spelen?
Deze mogelijkheid was inderdaad zò veelbelovend, dat we
gevieren een hele avond hieraan hebben besteed.
Een basisvariant is 1.h7 Th2 2.Txa7 Th1† 3.Ke2 Th2† 4.Kd1
Th1† 5.Kc2 Th2† en wit komt niet verder.
De partij ging als volgt:
1.h7 Th2 2.Tf5
met de bedoeling 3.Th5
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diagram 1

2...Pg5 3.Txa7 Txh7 4.Ta4 Pe4! 5.Txb4†? Kc3!
(diagram 2)
In deze stelling zou zwart in het voordeel zijn gekomen na
6.Tb5? Th1† 7.Ke2 Pg3† en de witte toren gaat verloren. Dat
had wit gezien.
6.Txe4 dxe4 7.Txf6
en na enkele zetten werd remise overeengekomen.
diagram 2

De afgegeven zet was 1.h7, maar bij de analyse moesten ook
andere zetten worden onderzocht.
1.Tf5!?
PvdV: HET WORDT NU SPECTACULAIR. BLIJF AAN UW
TOESTEL!
1...b3! 2.h7 Ta1+ 3.Ke2 Ta2+ 4.Kf1 Th2 5.Th5 Pd2+
6.Kg1 Pf3+ 7.Kf1 Pd2+ 8.Ke1 Pf3+ 9.Kd1
PvdV: EN NU KOMT HET! IK HOUD U NIET LANGER IN
SPANNING! UW ENTHOUSIASME ZAL GRENZELOOS
ZIJN! (diagram 3)

diagram 3

9...b2!!
PvdV: ONGELOFELIJK, VINDT U OOK NIET? Dankzij dit
duivelse pionnetje dreigt wit “midden op het bord” mat te
worden gezet. d.m.v.
10...Td2
Het enige is 10.Txh2 b1D+ en wit kan wel opgeven. Prachtig
nietwaar? Tot haar teleurstelling vond het viertal een weerlegging van deze mooie variant.
1.Tf5!? b3!
en nu

diagram 4

2.Th5 b2 3.Kc2 (diagram 4)
De teleurstelling sloeg om in nieuwe euforie toen Henk
Dalmolen hierop een antwoord vond:
3…Pd2!!
Wit is machteloos tegen 4…b1D mat, ook als hij Kxd2 speelt.
PvdV: IS DIT NIET FANTASTISCH?
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Henk Dalmolen - Peter van der Velde
Interne competitie, 11 februari 1982
Henk en Peter hebben zowel vriendschappelijk als in compe
titieverband heel vaak tegen elkaar gespeeld. De onderstaande
partij zal vast een van de meest opwindende geweest zijn, want
er komen vanaf de eerste zetten talrijke tactische verwikkelingen op het bord. De conclusie van beide spelers: ‘Al met al een
partij vol fouten, maar een echte schaakpartij: afwisselend
en spannend tot de laatste zet!’

diagram 1

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Lb4 4.a3
4.e5 is meer gebruikelijk. Na de tekstzet krijgt de partij een
uitgesproken tactisch karakter.
4...Lxc3+ 5.bxc3 dxe4 6.Dg4 Pf6 7.Dxg7 Tg8 8.Dh6 c5
9.Lb2 Tg6 10.De3 Pbd7 11.Pe2 b6 12.Pg3 Lb7 13.Le2
Dc7 14.Ld1?
De bedoeling van deze te passieve zet is niet duidelijk.
14...0–0–0 15.a4 (diagram 1)
Wit hoopt door de a-lijn te openen op aanval op de zwarte
koning. Geen goed plan: Wit is nog onontwikkeld en na de
volgende zet van Zwart komt hij zeer passief te staan.

diagram 2

15...Pd5 16.Dc1
Na 16.De4 Pf4 gaat de witte dame verloren
16...e3! 17.0–0 (diagram 2)
De beste reactie. Zie bijvoorbeeld 17.f3 Txg3 18.hxg3 gevolgd
door mat.
17...exf2+
Veel beter: 17...Pf4 18.f3 e2 19.Lxe2 Txg3

diagram 3

18.Txf2 Tdg8 19.Lf3 f5 20.c4 (diagram 3)
20... f4?! 21.Pf5! exf5 22.cxd5 Pf6 (diagram 4)
23.dxc5
Te ambitieus. Na 23 c4 staat Wit beter, ook al omdat de zwarte
loper afgesneden wordt.
23...Pxd5 24.Dd2 Dxc5?
24...Pe3! met een sterke aanval op g2.
diagram 4
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25.Ld4 Dc7 26.Te1 Dc4 27.Dd3 Dxd3 28.cxd3 Pb4
(diagram 5)
29.Lxb7+?
29.Tc1+ Kb8 30.Le5+ Ka8 31.Lxb7+ Kxb7 32.Tc7+ Ka6 33.Td7
en de stelling is in evenwicht
29...Kxb7 30.Txf4
diagram 5

Wit geeft ten onrechte pion g2 op, maar beide partijen verkeren
hier al in hevige tijdnood.
30...Txg2+ 31.Kf1 Pxd3 32.Te7+ Ka6 33.Txf5 Txh2
(diagram 6)
34.a5
Wit maakt de laatste fout en verliest een stuk.
34...Th1+ 35.Ke2 Te1+ 36.Kxd3 Txe7 0–1

diagram 6

Kees Hilhorst - Tom Visser
Interne competitie, 27 januari 1983
Schaakclub Roden heeft twee keer in haar zestigjarige bestaan
een prijs voor de partij van het jaar uitgereikt. De eerste ging
naar Kees Hilhorst en Tom Visser. In de bekroonde partij
uit het seizoen 1982-1983 wordt naar verschillende kanten
gerocheerd met als gevolg koningsaanvallen aan beide zijden.
Hieruit ontstond een spectaculaire partij.
diagram 1

1.e4 g6 2.d4 d6 3.c4 Pf6 4.Pc3 Lg7 5.f3 O-O 6.Le3 Pbd7
7.Dd2 c5 8.d5 a6 9.O-O-O Tb8 10.g4 Da5 11.Lh6?! b5
12.h4? (diagram 1)
Wit verzuimt zijn koningsstelling te versterken door 12.Kb1 of
12.Lxg7 Kxg7 13.Kb1.
12...b4 13.Pb1 Dxa2 14.h5 Pe5 15.hxg6 fxg6 16.Lxg7
Kxg7 17.Dh6+ Kg8 18.Ph3 Pxc4 19. Th2 (diagram 2)
De aanval van wit staat even stil, waardoor zwart kan overnemen. Hij dreigt mat op b2, wat wit met 19.Th2 verhindert.

diagram 2
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19.…Pa3!
Dreigt 20.…Dxb1 mat.
Commentaar van Kees: Een heel leuke paardsprong.
En Tom: Ziet er leuk uit en is nog goed ook.
20.Ld3
Enige zet, want op 20.axb3 volgt …Dxh2 en ook 20.Pxa3 bxa3
is kansloos.
20.…c4 21.Lc2 Ld7 22.e5 dxe5 (diagram 3)
Zwarts 21e zet is te afwachtend. Hij had 21.…c3 moeten doen.
Nu slaat wit weer toe.

diagram 3

23.Lxg6 e4
Tom: Zo wordt de loper de toegang tot het koninklijk paleis
ontzegd. Fout was 23…hxg6? 24.Dxg6 Kh8 25.Pg5 en mat.
24.Pf4!!
Dreigt Lxh7 met vernietiging.
24...Dxb1+ 25.Kd2 (diagram 4)
25…c3+?

diagram 4

Kees: Veel beter was 25...Dxb2†.
Tom: Ook dit vond ik tijdens de partij weer zo’n vreselijk
goede zet: zwarts witte loper kan nu ook mee gaan doen bij
het weven van het matnet. Winnend moet zijn: Db2† 26 Ke3
Dxh2 27 Lxh7† Pxh7 28 Dxh2.
26.Ke1 Pc2+ (diagram 5)
27.Ke2??
Kees: Na 27.Kf2 wint wit.
diagram 5

27...exf3†
Kees: ...en nu zwart.
28.Kd3 Dxd1+ 29.Kc4 Tfc8+ 30.Kb3 Pd4+ 31.Ka2 b3+
32.Ka3 Da1 mat
Kees: Een heel aardig matje tot slot.
Tom: Het einde van een spectaculaire partij met afwisselend
heel goede en heel slechte zetten. Dat is allemaal mogelijk bij
een tempo van 30 zetten in het uur.
(Redactie: jeugdtempo, omdat Kees nog een jeugdspeler was).
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Roden - Litomyšl
Correspondentiepartij 1992-1994
In 1992 beginnen de schakers van Roden en van Litomyšl een
correspondentiepartij die twee jaar later met winst voor Roden
eindigt. Aanvankelijk verzamelen een stuk of zeven Rodenaren
zich voor aanvang van de interne wedstrijden om de juiste zet
te kiezen, maar dit werkt niet goed zodat het groepje sterk
gereduceerd wordt. De zetten worden telefonisch doorgegeven. Na eerst slecht gestaan te hebben komt Roden op fraaie
wijze terug.
diagram 1

1.e4 c5 2.Pc3 Pc6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.d3 d6 6.Le3 e6
7.Dd2 Pge7 8.Lh6 (diagram 1)
Er is een bekende stelling uit het Gesloten Siciliaans op het
bord verschenen. Wit bereidt een aanval tegen de zwarte
koning voor. Als zwart 8…0-0 doet, speelt wit h2-h4 en krijgt
hij zijn zin. In de partij slaat zwart op h6, waarna wit met de
dame moet terugnemen. Zwart profiteert door met Pd4 zijn
paard centraal te plaatsen en tegelijk te dreigen op c2 te slaan.
8…Lxh6 9.Dxh6 Pd4
Als wit zijn dame naar d2 terugtrekt, heeft hij twee tempo’s
verloren. In de partij doet hij

diagram 2

10. 0-0-0
waardoor zijn dame buiten spel komt te staan.
10...b5 11.Kb1 b4 12.Pce2 Pec6 13.f4 Tb8 (diagram 2)
De witte stelling begint er verdacht uit te zien. De konings
vleugel is nog niet ontwikkeld en de dame staat ver weg. Wit
speelt hier de vrij nutteloze zet
14.g4
Beter is 14.Pxd4 Pxd4 15.Pf3.
14… Da5 15.Pc1 Pb5 16.Pge2 (diagram 3)
16…Pc3+!

diagram 3

Wit geeft nu de kwaliteit met
17.Ka1
omdat hij na 17.bxc3 bxc3 18.Pb3 Pd4 de afruil van Pe2 en
daarna het mat door Da2-b2 niet meer kan verhinderen.
17…Pxd1 18.Txd1
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Zwart is nu in het voordeel.
18…La6? 19.Dg7 Tf8 20.Dxh7 Ke7 (diagram 4)
De zwarte aanval is niet opgeschoten en wit kan zich opmaken
voor een nieuw plan. Omdat hij een kwaliteit achter staat, moet
hij het hebben van tactische kansen. Die creëert hij door veld
c5 te verzwakken en over dat veld de zwarte stelling binnen te
dringen.
21.Dh4+ Kd7 22.e5!
Of zwart nu 22…dxe5 speelt (23.dxe5 Pxe5 24.d4!) of 22…d5,
zoals in de partij, in beide gevallen is de dekking van pion c5
door zijn medepionnen opgeheven.

diagram 4

22...d5 23.Pb3 Db6
(Of 23...Db5 24.c4 bxc3 25.Pxc3 Db4 26.Pa4 en wint)
24.Df2 c4 25.Pc5+ (diagram 5)
De bekroning van de witte strategie.
25…Kc7 26.f5 gxf5 27.gxf5 (diagram 6)
27...Pd8?
Wit besluit de partij nu met een scherpe combinatie.

diagram 5

28.Pxa6+ Dxa6 29.Dc5+ Pc6 30.fxe6 fxe6 31.Pd4
Zwart geeft op.
Na 31…Te8 32.Dd6+ moet hij na nog een paar schaakjes de
dekking van het paard op c6 opgeven.

2011. Match Roden - Litomyšl achter het bord
(Winsinghhof)

Zwarts 27e zet was
een ernstige fout. De
vraag was of zwart zich
na een andere zet had
kunnen redden. In de
Roder Loper zijn bijna
2½ pagina’s gewijd aan
analyses van de stelling.
De conclusie was dat
zwart zich na 27…Pe7
en zeer nauwkeurig spel
had kunnen redden.
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diagram 6

Senior - Junior
Roden 1996
‘Kiebitzers’ is een joods woord voor toeschouwers die zich
- niet zelden ongevraagd - met een partij bemoeien. Bij een
oefenpartij tussen oud-clubkampioen Edwin Heijs en aanstormend jeugdlid Ian Pedonomu worden de spelers omringd
door een hele groep kiebitzers die hen allerlei adviezen toe
roepen. Of dit het in snel tempo gespeelde partijtje ten goede
is gekomen, is de vraag. Maar hier gaat het in dit geval niet om.
Het gaat om de door Edwin voor veel schakers herkenbare en
mooi beschreven ambiance.
1.d4 g6 2.e4 Lg7 3.Pf3 b6 4.Pc3 Lb7
Ian vertelde dat hij altijd zo opent, maar Edwin vond het centrum d4/e4 nu wel erg sterk voor Wit.
5.Lc4 e6 6.Le3 Pf6 7.Dd3 d6 8.0–0 a6 (diagram 1)
diagram 1

Omdat ons jeugdlid zich niet op tijd ontwikkelt, wordt de
aanval geopend.
9.Pg5 Lh6
‘Sla op e6!’, zo sprak clubkampioen Ger Battjes.
10.Pxe6 fxe6 11.Lxe6?!
Hier moest Ger beide schakers uitleggen dat er ook op h6 hout
was te slaan.
11...Lg7 12.f4 Pbd7

diagram 2

Op advies van Ger. Zwart moet ontwikkelen en hij hoopt ooit
te rokeren met 0–0–0. Hierop antwoordde Ian dat hij nooit
rokeert. maar de koning altijd in het midden laat. Dat hij nooit
rokeert vonden Ger en Edwin geen goed idee.
13.e5 dxe5 14.fxe5 Ph5 15.Tf7
‘Zo activeer ik mijn toren’, sprak Edwin.
15...Lc6 16.Taf1 Dh4 (diagram 2)
De meesterhand van onze clubkampioen Ger wordt zichtbaar.
‘Oei’, dacht Erwin: ‘Die dame jaag ik weg.’
17.g3
‘Die sla je natuurlijk’, zei Ger en hij nam het paard ter hand.

diagram 3

17...Pxg3 18.T1f4 Dh5 (diagram 3)
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Op dit moment begon er zich rond beide kemphanen een grote
groep schakers samen te dringen. Men kreeg bijna de indruk
dat hier twee grootmeesters aan het werk waren. De groep
medeschakers discussieerde over de vraag of Wit het paard
moest nemen. De echte schaker speelt echter niet op materiaal, maar op mat!
19.Pd5 0–0–0
Slechts met de grootste moeite wist Ger ons jeugdlid tot deze
zet te bewegen. Maar nu was daar ook vice-kampioen Richard
Matulessy die zich in de strijd mengde. ‘Sla die pion op a6,
Edwin’ en hij greep de dame.
20.Dxa6+ Lb7
‘Maar nu slaat Edwin op b6.’ ‘Moet ik op b6 slaan?’ ‘Ja,
natuurlijk sla je op b6.’ En Richard is kampioen weggeefschaak, dus hij zal het wel weten.
21.Pxb6+ cxb6
Ook de talentvolle junior mocht nog zetten.

diagram 4

22.Dxb6 Pe2+ 23.Kf1 Pxf4 24.Txf4 (diagram 4)
‘Dit wordt remise’, zei Richard, maar nu vond Ian een sterke
zet.
24...Thf8 25.Dc5+ Kb8 26.Db5 Ka7
‘Nu ga je mat!’ sprak Edwin.
27.d5+ Ka8 (diagram 5)
28. Tfa4+
‘Een koningsoffer?’ vroeg Ian. ‘Dat is nieuw voor me.’
0–1

2010. Een andere Senior (Frans Jager)
tegen vier andere Junioren
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diagram 5

Jakob Dopper - Johan Scharft
Piet Brouwer - Ger Battjes
Evert Jan Bon - Cor Keers
Rudy Frieswijk - Jan van Spijker

Edwin Heijs - Geert Willems
Menno Keizer - Dick Dalmolen
Tom Visser - Henk van Bemmel
Richard Matulessy - Willem Jongsma
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Cees Hageman - Jeppe Teensma
Jannie Russchen - Teije Smedinga
Johan Zwanepol - Lieuwe Boskma
Theo Wolthekker - Ward Romeijnders

Bob van Maanen - Kees Duisterwinkel
Derk Holman - Frits Bosman
Jan Willem van der Kouwe - Arnout Wegerif
Ruurd Kunnen - Frans van Doorn
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Dick Dalmolen - Nico Karsdorp
Essent-toernooi, Groningen 2003
Het jaarlijkse toernooi dat rond de kerstdagen in Groningen
wordt gehouden heeft altijd leden van Schaakclub Roden aangetrokken. In 2003 behaalt Dick Dalmolen een mooi resultaat.
Met 6½ punt uit 9 partijen eindigt hij in zijn groep een half
punt achter de winnaars op een gedeelde derde plaats. In de
laatste ronde speelt hij een schitterende partij.
1.e4 e5 2.Pf3 f5 3.Lc4 Pc6 4.d4 exd4 5.Pxd4 Pxd4
6.Dxd4 fxe4 (diagram 1)
diagram 1

Deze stelling is voortgekomen uit een zijvariant van het Lettisch Gambiet. Nico Karsdorp is een kenner van die gambietverdediging en Dick heeft zich goed voorbereid. Het resultaat
is een oogstrelende partij. Wit speelt hier de verrassende zet
7.Lxg8
De zwarte rochade wordt onmogelijk gemaakt en de zwarte
koning blijft slecht beschermd in het centrum. Na
7…Txg8 8.Dd5 Th8 (diagram 2)

diagram 2

had wit 9.Dh5+ g6 10.De5+ kunnen doen. Na 10…Kf7 is slaan
op h8 (11.Dxh8) echter uit den boze vanwege 11…Lb4+ en wit
verliest zijn dame. Dick speelt daarom
9.0-0
en zwart pareert de dreiging met
9…Df6
Er volgt
10.Pc3 De6 11.Te1 Dxd5 12.Pxd5 Ld6 13. Txe4 Kf7
(diagram 3)

diagram 3

De dames zijn geruild, maar desondanks staat wit vrijwel
gewonnen. Met zijn volgende zet voltooit hij zijn ontwikkeling
en dwingt zwart zijn enige ontwikkelde stuk te ruilen.
14.Lf4
Na 13…Lxf4 14.Txf4+ Kg6 15.Pxc7 is het eindspel voor wit
gewonnen. Zwart doet daarom
14…c6
maar na
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15.Lxd6 cxd5 16.Te7+
kan wit zijn slotaanval inzetten.
16...Kf6 17.Tae1 b5 18.T1e3 g5 19.g4 a5 20.Tf3+ Kg6
21.Le5
En zwart geeft het op. De dreiging 22. Tf6+ is niet te pareren
zonder materiaalverlies.

Johan Scharft - Jan Hiemstra
Jannes van der Wal Bokaal, 23 maart 2001
Johan Scharft heeft veel toernooien gespeeld. Zijn ambitie
niveau lag hoger dan dat van Schaakclub Roden en na enkele
jaren stapte hij over naar een sterkere club. Uit zijn “Rodense
tijd” stamt onderstaande partij tegen Jan Hiemstra. Deze is
in 2001 gespeeld in het toernooi om de Jannes van der Wal
Bokaal, welk toernooi is gewonnen door Bonno Pel.
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Pd2 dxe4 4.Pxe4 Pd7 5.Pg5 Pgf6
6.Ld3 e6 7.P1f3 h6? (diagram 1)

diagram 1

Deze stelling is beroemd omdat hij voorkwam in de partij
Deep Blue-Garry Kasparov uit 1997.
8.Pxe6 fxe6
Kasparov speelde 8…De7 maar gaf na 19 zetten op.
9.Lg6+ Ke7 10.0–0 Dc7 11.De2 Kd8 12.Pe5 Pxe5
13.dxe5 Pd7 14.Td1 Le7 (diagram 2)
Zwart staat gedrongen en zijn damevleugel is nog niet ontwikkeld, maar als hij niet mat gaat, staat hij een stuk voor. Wit
klaart dit klusje echter op voorbeeldige wijze.

diagram 2

15.Lf7 Db6 16.Lxe6 Kc7 17.Lxd7 Lxd7 18.e6 Le8
19.De5+ Kc8 20.Le3 (diagram 3)
En na
20…Lf6?? 21.Lxb6
geeft zwart op vanwege 21.. Lxe5 22.Td8 mat. Beter is 20…Dc7
21.Dxg7 Tf8 23.Lxh6, maar ook dan staat wit erg goed.
diagram 3
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Ger Battjes - Christiaan Mol
Hoogeveen - Roden 1, 21 februari 2005
Liefhebbers van tactiek komen hier niet aan hun trekken, want
het is een puur strategische partij met pas helemaal aan het
einde een korte, maar direct ook beslissende combinatie. Een
belangrijk kenmerk van het spelverloop is dat Wit eerst Zwart
elke kans op tegenspel ontneemt, om pas daarna tot actie over
te gaan. Een positionele modelpartij.
diagram 1

diagram 2

1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 e5 6.Pdb5
d6 7.Pd5 Pxd5 8.exd5 Pe7 (diagram 1)
De stelling toont de sporen van de Svesjnikov-variant van het
Siciliaans. Battjes: ‘Er zijn nog maar acht zetten gespeeld en
toch vertelt de stelling nu al een duidelijk strategisch ver
haal: Wit heeft een pionnenmeerderheid op de damevleugel
en hij zal deze meerderheid moeten mobiliseren, waarbij nu
al te voorzien is dat het op middellange termijn gaat om een
doorbraak op veld c5. Zwart moet zijn meerderheid op de
koningsvleugel naar voren brengen en via de zet f7-f5 probe
ren tot een koningsaanval te komen.’
9.c3 Pf5 10.a4 Le7 11.Ld3 a6 12.Pa3 Ph4 13.0–0 0–0
14.Pc4 (diagram 2)
Zwart begrijpt de stelling goed. Hij heeft de weg vrij gemaakt
voor zijn f-pion. Voordat wit met operaties op de damevleugel
kan beginnen, moet hij verdedigende maatregelen nemen.
14…f5 15.f4 e4 16.Le2 Ld7 17.g3 Pg6 18.a5 Lb5 19.Pb6
Lxe2 20.Dxe2 Tb8 21.Le3 (diagram 3)

diagram 3

Zowel de zwarte damevleugel als zijn koningsvleugel zijn nu
vastgelegd. Zwart heeft een stel lichte stukken kunnen ruilen,
maar dat verlicht zijn stelling niet. Wit is nu klaar om de langverwachte pionnenopmars op de damevleugel te beginnen.
21..Dc7 22.c4 Ld8 23.b4 Df7 24.Tfd1 Lxb6 25.Lxb6
Tbc8 (diagram 4)
De opmars is in volle gang. Zwart heeft tevergeefs geprobeerd
de witte pionnen onder druk te houden, maar zonder succes.
In deze stelling plaatst wit de strategische doorbraak die op de
8e zet al was voorzien.

diagram 4
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26.c5! dxc5 27.bxc5 Pe7 28.Da2 h6 29.d6 Pc6 30.Dxf7+
Kxf7 31.d7 Ta8 (diagram 5)
Battjes: ‘Misschien heeft Zwart gedacht hier een vesting opge
bouwd te hebben: hij dekt het cruciale veld d8 nu drie keer en
het paard op c6 lijkt onaantastbaar. Maar de zwarte veste
heeft een niet te verdedigen zwakte: de pion op b7.’ Wit speelt
32.Tab1!
waarna de zwarte stelling snel ineen stort:
diagram 5

32…Ke6 33.Lc7
De witte stukken werken optimaal samen en zwart kan niet
alle velden meer dekken. Op 33...Ta7 volgt 34.d8D. De volgende wanhoopszet verandert daar niets aan.
33…Pd8 34.Lxd8 Taxd8 35.Txb7 Tf7 36.c6 1–0

Cees Hageman - Dick Dalmolen
Interne competitie, 2 november 2015
Dick Dalmolen zoekt in zijn schaakpartijen graag de aanval. In
deze partij brengt hij Albins Tegengambiet op het bord. Zijn
tegenstander Cees Hageman heeft een degelijke stijl. Hij laat
zich niet zomaar van het bord zetten en weet zijn eigen kansen
te creëren. Er ontstaat een boeiende strijd waarin de diagonaal
a1-h8 een hoofdrol speelt.
1.d4 d5 2.c4 e5 3.dxe5 d4
Dit is Albins Tegengambiet. Gewoonlijk speelt wit hier 4.Pf3
om pion e5 te dekken. Cees geeft de pion direct terug.
4.g3 Pc6 5.Lg2 Pxe5 6.Ld2 c6 7.b3 g6 8.Pf3 Lg7
(diagram 1)
Zwart kan tevreden zijn. Hij heeft zijn pion terug, zijn d-pion
hindert de ontwikkeling van de witte stukken en hij beheerst
de diagonaal a1–h8. Wit moet bovendien oppassen dat zijn
toren op a1 niet in gevaar komt.
9.Pa3 Lf5
9...Pxf3+ levert niets op. Na 10.Lxf3 d3 11.Tb1 dxe2 12.Dxe2+
staat het gelijk.
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diagram 1

10.Ph4
Twee paarden aan de rand is dubbele schand. Na 10.Tc1 is
de ontwikkelingszet 10...Pe7 een veilige voortzetting. 10…d3
is riskant vanwege de onbeschermde positie van de zwarte
koning in het centrum.
10...Le6 11.0–0 De7 12.Pc2 g5 13.Pf3 Pxf3+ 14.Lxf3 d3
15.exd3 Lxa1 16.Dxa1 (diagram 2)

diagram 2

Vergelijk deze stelling met die van diagram 1. Het beeld van
de partij is totaal veranderd. Wit heeft een kwaliteit verloren
maar nu beheerst hij de diagonaal a1-h8. De toren op h8 staat
aangevallen, zoals eerst de witte toren op a1. Terwijl wit zijn
koning in veiligheid heeft gebracht, staat de zwarte koning nog
steeds op e8. Cees maakt uitstekend gebruik van de mogelijkheden die in de stelling verborgen zijn.
16...f6
Op 16...Pf6 volgt 17.Lc3. Het valletje 16...Df6 17.Lc3 Dxf3
18.Lxh8 Lh3 werkt niet wegens 19.Te1+ Pe7 20.Pe3.
17.Lxg5 Td8
Met 17...0–0–0 18.Te1 Df7 had zwart de loper van de penningen kunnen bevrijden. Wit had dan na 19.Le3 nog steeds beter
gestaan.
18.Te1 Txd3
Hierna wordt de penning van Le6 teveel voor
zwart. Maar ook
18...c5 is geen pretje vanwege 19.Ld5
19.Lg4 (diagram 3)

diagram 3

19…Kd7 20.Txe6 Dxe6 21.Lxe6+ Kxe6
22.De1+ Kf7 23.Le3 Pe7 24.Ld4 Td8
25.De4 Td1+ 26.Kg2 Pg6 27.Le3 T1d7
28.Pd4 Te7 29.Df5 Te5 30.Dh3 h5
31.Pf5 h4 32.Dg4 hxg3 33.hxg3 Tee8
34.Lxa7 Th8 35.Lc5 Pe5 36.Dg7+ Ke6
37.Pd4+ 1–0
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Cees Hageman

Ward Romeijnders - Minko Pieters
Roden 1 - Van der Linde, 30 september 2011
Roden had in 2011-2012 een slecht seizoen in de promotieklasse en degradeerde met slechts twee gelijke spelen. Al in
de eerste ronde dreigde het tegen Van der Linde fout te lopen,
maar toen trok Ward alle registers open.
1.e4 c5 2.c3 Pf6 3.e5 Pd5 4.d4 cxd4 5.cxd4 e6 6.Pf3
Pc6 7.Le2 d6 8.O-O Dc7 9.Te1 dxe5 10.dxe5 Ld7 11.Lc4
Pb6 12.Lb3 Pa5 13.Pc3 Pac4 14.Dc2 Tc8 15.Ld2 Db8
16.Tac1 Le7 17.Lf4 Pa5 18.Dd1 Lb4 19.Ld2 Le7 20.Lf4
Pbc4 21.Dc2 b5 22.Lxc4 bxc4 23.Te2 Db7 24.Pe4 h6
25.Td1 O-O 26.Pd4 Tb8 27.Dc3 Lb4 (diagram 1)
Ward: In deze stelling kreeg ik te horen dat we als team achter
stonden en dat ik absoluut moest winnen om een gelijk spel
binnen te slepen. Ik besloot vol op de aanval te gaan spelen en
vervolgde de partij met

diagram 1

28.Dh3
Wit dreigt nu 29.Pf6† gxf6 30.exf6 met mat, bijvoorbeeld
30...Tfc8 31.Dg4† Kf8 32.Lxh6† Ke8 33.Dg8†
28…f5 29.exf6 e5 30.Dg3 La4 31.Lxe5 Lxd1 32.Pf5
Ward: Met deze zet geef ik ook mijn tweede toren weg. De
koningsaanval is echter zo gevaarlijk dat zwart de toren niet
kan nemen.
32...Kh7
Na 32...Lxe2 33.Pxh6† Kh7 34.f7 Txf7 35.Pxf7 Dxf7 36.Pg5†
Kg8 37.Pxf7 Kxf7 38.Dxg7† Ke8 39.Lxb8 staat wit duidelijk
voor in materiaal.
33.Pe7 (diagram 2)
Ward: Met deze laatste zet is het meteen afgelopen voor
zwart. Wit dreigt mat op g7 omdat het paard de lijn tussen
de zwarte dame en g7 blokkeert. Zwart kan het paard niet
nemen met de loper omdat dan zijn eigen loper de lijn blok
keert. Zwart moet zijn dame voor het paard geven om mat te
voorkomen, maar verliest daarbij veel materiaal.
33...g5 34.Pxg5† 1-0
Zwart geeft op wegens 34…hxg5 35.Dh3 mat of 34...Kh8 35.f7
mat.
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diagram 2

Theo Wolthekker - Ward Romeijnders
Interne competitie, 24 november 2015
Kort voordat deze partij gespeeld werd leerde Theo het Steinitz
gambiet kennen. Theo: ‘Mijn enthousiasme was gewekt en
dit gambiet heb ik toegevoegd aan mijn openingsrepertoire
onder de naam “Surprise de Theo”.’ Wonder boven wonder
komt deze zelden gespeelde opening in zijn partij tegen Ward
op het bord. Hoewel hij hier zelf debet aan is, wordt Ward
onaangenaam verrast en dit komt zijn spel niet ten goede.
Theo daarentegen is in zijn element en speelt een prachtige
aanvalspartij.
1.e4 e5 2.Pc3 Pf6 3.f4
Gebruikelijk in deze Weense opening is 3...d5 4.fxe5 Pxe4,
maar Zwart kiest precies de variant waar Theo op hoopt, want
na
3...exf4
staat het Steinitzgambiet op het bord.
4.d4 Lb4 5.Ld3 De7?
d5 is veel beter. Zwart moet hoognodig het witte centrum aantasten.
diagram 1

6.Df3 Pd5? 7.Pge2 Pxc3 8.bxc3 La5 9.Lxf4 d6 10.0–0
0–0 (diagram 1)
Ward: ‘Wit staat hier heel goed; heeft het centrum, stukken
zijn ontwikkeld en Wit heeft kansen op de koningsvleugel. Ik
denk dat ik hier al verloren sta, hoewel ik misschien beter kan
verdedigen dan ik in de partij doe.’
11.Dh5 Lb6 12.Tf3 Pd7?
Na bijvoorbeeld 12...g6 13.Dh6 Le6 14.Lg5 f6 15.Le3 staat Wit
nog steeds heel goed, maar de winst ligt niet voor het grijpen.
13.Lg5 Pf6? (diagram 2)
13... f6 is veel beter, maar ook dan staat Wit gewonnen. Na de
tekstzet maakt Theo het op fraaie wijze af.

diagram 2

14.Txf6 gxf6 15.e5! 1–0
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Harry de Groot - Johan Zwanepol
Haren-Oostermoer 2 - Roden 1, 6 maart 2017
In het seizoen 2016-2017 is Roden 1 in een tweestrijd verwikkeld met Sissa om het kampioenschap van de 1e klasse
A. Pas in de laatste ronde gaan de kansen op de titel verloren
door een nederlaag tegen Lewenborg 2. In de 5e ronde is het
tweede team van Haren-Oostermoer de tegenstander. Johan
Zwanepol speelt de partij van zijn leven.
diagram 1

Stelling na 22.cxd5 (diagram 1).
Zwart begint aan een op het oog eenvoudige combinatie:
22…Pxe4.
Na 23.Dxc8 Taxc8 24.fxe4 zou hij met 24…Ld4+ de toren op
b6 terugwinnen. Wit heeft echter een verrassende tussenzet:
23.Tc6! (diagram 2)
Wat nu?
23…Ld4+ 24. Kh1 Pg3+!! 25.hxg3
Dd8!! (diagram 3)

diagram 2

Volgens Ger Battjes in zijn commentaar in de Roder Loper ‘een oorverdo
vend stille zet’. Wit heeft geen goede
verdediging tegen de dreiging 26…fxg3
en 27…Dh4 mat. Hij rekt de partij nog
door materiaal terug te offeren, maar
dat mag niet meer baten:
26.Pe4 fxg3 27.Pf2 Lxf2 28.Txf2
Op 28. Dc4 of 28.Tc4 wint wit met 28…
Dg5.
Johan Zwanepol

28…Dh4+ 29.Kg1 Dh2+ 30.Kf1
Dh1 mat
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diagram 3

Theo Wolthekker - Jan van Spijker
Interne competitie, 26 maart 2018
Theo Wolthekker en Jan van Spijker spelen beiden graag op de
aanval. Wat gebeurt er wanneer twee fanatieke aanvalsspelers
tegenover elkaar zitten? In dit geval begint witspeler Theo het
offensief, zodat Jan, of hij wil of niet, in de verdediging moet.
Hij wil dit natuurlijk eigenlijk liever niet, maar hij verdedigt zo
goed dat hij al snel de aanval van Theo kan overnemen. En dan
geldt: wie het laatst lacht,……..
1.e4 c5 2.c3 Pc6 3.Lc4 Pf6 4.De2?! e5 5.f4 d6 6.Pf3 Le7
7.d3 0–0 (diagram 1)
8.f5

diagram 1

Met deze zet wordt meer ruimte gewonnen en de ontwikkeling van Lc8 wordt gehinderd. Een nadeel is dat d6–d5 nu in
stelling komt. Als wit dan ed5x speelt, staat pion f5 niet meer
gedekt. Wit had beter met 0–0 zijn ontwikkeling kunnen voltooien en de centrumspanning kunnen handhaven. Merk op
dat in dat geval d6–d5 niet mogelijk is omdat pion e5 verloren
gaat.
8...Pa5 9.Pa3?!
Een paard aan de rand is schakers schand. Het stuk komt niet
meer in het spel en zal op dit veld verloren gaan. Beter 9.Lg5
en 10.Pbd2.
9...a6
Beducht voor Pb5, maar dat was niet nodig. Zwart had goede
alternatieven in 9...d5 of 9…Pxc4.
10.d4?
In het algemeen is het beter eerst de ontwikkeling af te maken
en pas daarna de stelling te openen. Bijvoorbeeld: 10.Lg5 Ph5
11.Lxe7 Dxe7 12.0–0; of 10.0–0.
10...b5
Zwart had nu kunnen profiteren van wits ontwikkelingsachterstand door de stelling met 10…Pxc4 open te breken.

diagram 2

11.Ld3 c4 12.Lc2 exd4 13.cxd4 Lb7 14.Ld2 Pc6 15.0–0
Pd7 16.Tad1 Lf6 (diagram 2)
17.e5?
Theo kan zijn aanvalsdrift niet beteugelen. Beter bij de stelling
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paste een aanval op het zwakke punt in de zwarte stelling met
17.Lf4.
17...dxe5 18.dxe5 Pcxe5 19.Pxe5 Te8!
Wint een tempo voor de ontwikkeling, maar mogelijk was ook
19...Pxe5 20.Lc3 Db6+
20.Lf4
Dekt Pe5 en pent Pd7. Zwart lost dat echter eenvoudig op.
20...Lxe5 21.Lxe5 Db6+22.Kh1 Txe5 (diagram 3)
Zwart staat zeer goed. Belangrijker dan zijn plus-pion is dat
zijn stukken beter ontwikkeld zijn en hij de e-lijn en de belangrijke diagonaal a8–h1 beheerst.

diagram 3

23.Dh5?
Theo vestigt gewoontegetrouw al zijn hoop op de aanval. Een
bescheidener zet als 23.Df2 had hem echter waarschijnlijk ook
niet gered.
23...Pf6 24.Dh3 Tae8 25.b3 Te3 26.Dh4 Te2 27.Tg1
Dc6 (diagram 4)
Jan heeft zijn positionele pluspunten uitstekend benut. Van
de witte aanval is niets terecht gekomen en zijn lichte stukken
staan slecht opgesteld.

diagram 4

28.Dh3 Dc5
Het aangevallen paard op a3 kan niet wijken, want dan is de
loper niet meer gedekt. De oplossing van Theo helpt niet. Jan
had met 28...b4 29.Pxc4 Txc2 de witte loper kunnen winnen,
maar dat komt nog wel. Hij gaat er terecht van uit dat er meer
in de stelling zit.
29.bxc4 T2e3
Ook niet slecht was 29...Lxg2+ 30.Dxg2 (want 30.Txg2 Te1+
31.Txe1 Txe1+ 32.Tg1 Txg1# mat.) 30...Txg2 31.Txg2 Dxa3.
30.Dh4 Dxa3
Stuk binnen en de aanval gaat door.
31.Lb3 T3e4 32.Df2 bxc4 33.Lc2 Te2 34.Db6 (diagram 5)
34...Txc2
De beste en mooiste zet werd alleen door Fritz gezien:
34...Dh3 35.Dxb7 Pg4 36.gxh3 (36.Dc7 Pf2#; 36.Tdf1 Dxh2
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diagram 5

mat) 36...Txh2 mat. Jan had niet veel tijd meer. Daarom
zag hij af van ingewikkelde combinaties en koos hij voor een
afwikkeling naar een gewonnen eindspel.
35.Dxb7 Txa2 36.Dc6 Da4 37.Dc7 Tae2 38.h3 h6
39.Td4 T2e4 40.Td6 a5 41.Tf1 T4e5 42.Tf3 Db4 43.Dc6
Te1+ 44.Kh2 Db8 45.Tg3 Pe4 46.Txg7+ Kxg7 47.Dxc4
Dxd6+ 0–1

Lieuwe Boskma - Johan Zwanepol
Interne competitie, 10 april 2017
Lieuwe Boskma zorgt in de 26e competitieronde tegen Johan
Zwanepol voor een hoogtepunt van het seizoen 2016-2017.
Een dubbel torenoffer! Als er een schoonheidsprijs was uitgeloofd, was deze combinatie van Lieuwe daarvoor zeker in aanmerking gekomen.
diagram 1

Stelling na 30.Te2 (diagram 1)
31.Txg6+!! fxg6 32.Th8+!! Kf7
32...Kxh8 33.Dh6+ Kg8 34.Dxg6+ Kh8 35.Ld4+
33.Tf8+ Kg7 34.Dd4+ 1-0
Het commentaar van Lieuwe: 'Leuke hobby, dat schaken.'

Aan de analysetafel na een ronde van de interne competitie. V.l.n.r.:
Theo Wolthekker, Arnold Meijster, Jannie Russchen, Lieuwe Boskma,
Richard Matulessy, Ward Romeijnders en Ger Battjes
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Rijtjes

Clubkampioenen
1961/62

1991/92

Ger Battjes

1962/63

1992/93

Ger Battjes

1963/64

1993/94

Tom Visser

1964/65

1994/95

Ger Battjes

1965/66

Berend Schipper

1995/96

Ger Battjes

1966/67

Berend Schipper

1996/97

Tom Visser

1967/68

Y. Hortensius

1997/98

Ger Battjes

1968/69

1998/99

Ger Battjes

1969/70

1999/00

Ger Battjes

1970/71

2000/01

Johan Scharft

1971/72

2001/02

Johan Scharft

1972/73

Simon Winter

2002/03

Ger Battjes

1973/74

Willem Jongsma

2003/04

Richard Matulessy

1974/75

Caspar Smit

2004/05

Johan Scharft

1975/76

Peter v.d. Velde

2005/06

Johan Scharft

1976/77

Peter v.d. Velde

2006/07

Johan Scharft

1977/78

Peter v.d. Velde

2007/08

Tom Visser

1978/79

Machiel Hardonk

2008/09

Ger Battjes

1979/80

Machiel Hardonk

2009/10

Dick Dalmolen

1980/81

Dick Everaars

2010/11

Ward Romeijnders

1981/82

Tom Visser

2011/12

Ward Romeijnders

1982/83

Peter v.d. Velde

2012/13

Ger Battjes

1983/84

Peter v.d. Velde

2013/14

Lieuwe Boskma

1984/85

Peter v.d. Velde

2014/15

Lieuwe Boskma

1985/86

Dick Dalmolen

2015/16

Ger Battjes

1986/87

Dick Dalmolen

2016/17

Ger Battjes

1987/88

Peter v.d. Velde

2017/18

Ward Romeijnders

1988/89

Tom Visser

2018/19

Lieuwe Boskma

1989/90

Edwin Heijs

2019/20

geen (corona)

1990/91

Ger Battjes

2020/21

geen (corona)
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Oudjes en jonkies
Kampioenen zijn er van alle leeftijden geweest. Hieronder de kampioenen jonger
dan 30 en ouder dan 50 jaar.
Caspar Smit

19 (1974/75)

Ger Battjes

69 (2016/17)

Edwin Heijs

19 (1989/90)

Dick Dalmolen

69 (2009/10)

Ward Romeijnders

22 (2010/11)

Lieuwe Boskma

60 (2018/19)

Peter v.d. Velde

24 (1990/91)

Tom Visser

53 (2007/08)

Johan Scharft

24 (2001/02)

Richard Matulessy

53 (2003/04)

Tom Visser

27 (1981/82)
Jeugdkampioenen

1976/77

Arjan van der Heiden

1999/00

Ward Romeijnders

1977/78

Koos Nauta

2000/01

Wiebe Jager

1978/79

Koos Nauta

2001/02

Wiebe Jager

1979/80

geen jeugdleden

2002/03

Jan Vonk

1980/81

Kees Hilhorst

2003/04

Bas Schootstra

1981/82

Geerten Battjes

1982/83

2004/05

Edwin Duyzer

2005/06

Dirk Romeijnders

1983/84

Roland Gustings

2006/07

Gijs Hager

1984/85

Arno Veenema

2007/08

Jaap Bosma

1985/86

Stefan Louw

2008/09

Johan Meijer

1986/87

Ivo van Zuylen

2009/10

Patrick Holt

1987/88

Martin van der Zwaag

2010/11

Jens Mol

1988/89

Bonno Pel

2011/12

Daniël Vaas

1989/90

Bonno Pel

2012/13

Jesse Maarleveld

1990/91

Redmer van Tijum

2013/14

Daniël Vaas

1991/92

Redmer van Tijum

2014/15

Meerke Romeijnders

1992/93

Amanda Possel

2015/16

Tobias van Essen

1993/94

Thijs Reinders

2016/17

Olaf Luursema

1994/95

Thijs Reinders

2017/18

Olaf Luursema

1995/96

Dennis Westra

2018/19

Willem Luursema

1996/97

Frans Jager

2019/20

geen (corona)

1997/98

Ward Romeijnders

2020/21

geen (corona)

1998/99

Wiebe Jager
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Leden van Verdienste
1977

Chris Visser

Ereleden
1986

Jacob Jongsma

Jaap Blok
Simon Winter
1986

Henk Dalmolen

1996

Derk Holman
Toren van Verdienste

1978/79

Henk Dalmolen

2000/01

Ger Battjes

1979/80

C.F. Evelaar

2001/02

Jeugdcommissie

1980/81

Cock v.d.Hoeven

2002/03

Johan Scharft

1981/82

Chris Visser

2003/04

Commissie Litomyšl

1982/83

Nol van ‘t Riet

2004/05

Piet Brouwer

1983/84

Jan Kloosterman

2005/06

Hessel Bralds

1984/85

B. de Jong

2006/07

Arnold Meijster

1985/86

Jacob Jongsma

2007/08

niet uitgereikt

1986/87

Ype Postuma

2008/09

niet uitgereikt

1987/88

Derk Holman

2009/10

Bernard Bos

1988/89

Simon Winter

2010/11

Arend v.d. Burgh

1989/90

Sjoerd Cats

2011/12

Ab Colly

1990/91

Bouwe ter Borg

2012/13

niet uitgereikt

1991/92

Amanda Possel

2013/14

Lieuwe Boskma

1992/93

2014/15

Ger Battjes

1993/94

2015/16

Frans van Doorn

1994/95

2016/17

Ruurd Kunnen

1995/96

2017/18

Arnout Wegerif

1996/97

2018/19

Lieuwe Boskma

1997/98

Tom Visser

2019/20

niet uitgereikt (corona)

1998/99

Redactie Roder Loper

2020/21

Commissie Jubileumboek

1999/00

Henk van Bemmel

Op 27 mei 1982 werden 10 leden beloond met een onderscheiding. Het ging om
fraaie, met de hand gemaakte schaakfiguren. Vijf koningen gingen naar de heren
Holman, Jongsma sr., Schipper, C. Visser en Winter, die allen, sinds de oprichting
ruim 20 jaar geleden, trouw waren gebleven aan de schaakclub. De leden van de
jeugdcommissie, de heren Pezij, T. Visser, Cats, Post en L. Smit, kregen een loper
voor hun verdienstelijke activiteiten in het afgelopen seizoen.
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Voorzitters
1961-1962

Ton Scheltens

1980-1982

Cock van der Hoeven

1962-1965

Cor van Eck

1982-1985

Eddy Jonkheid

1965-1970

T. Feddema

1985-1988

Sjoerd Cats

1970-1973

N. Guldena

1988-1997

Ad de Groot

1973-1975

Jan Top

1997-2007

Piet Brouwer

1975-1977

Chris Visser

2007-2019

Lieuwe Boskma

1977-1980

Machiel Hardonk

2019-heden

Arend van der Burgh

Secretarissen
1961

Chris Visser

1986-1993

Fred Bavius

1961-1963

Redmer Huizinga

1993-1996

Bouwe ter Borg

1963-1965

K. Pieterman

1996-2000

Jeppe Teensma

1965-1970

Nico Faber

2000-2004

Johannes Post

1970-1973

Jan Top

2004-2006

Peter van der Velde

1973-1975

Chris Visser

2006-2009

Bob van Maanen

1975-1980

Peter van der Velde

2009-2012

Menno Keizer

1980-1982

Dick Dalmolen

2012-heden

Henk van Bemmel

1982-1986

Hessel Bralds
Penningmeesters

1961

J. de Vries

1983-1987

Ab Colly

1961-1963

D. Warringa

1987-1999

Cees Hageman

1963-1973

Willem Jongsma

1999-2002

Philip Lely

1973-1980

Henk Dalmolen

2002-2018

Olaus Diebrink

1980-1983

Jan Pezij

2018-heden Mark Hoogendijk
Wedstrijdleiders

1962-1963

Ton Scheltens

1985-1987

Jan Pezij

1963-1971

Redmer Huizinga

1987-1989

Tom Visser

1971-1972

Willem Jongsma

1989-2000

Henk van Bemmel

1972-1973

Chris Visser

2000-2004

Johan Scharft

1973-1974

Willem Jongsma

2004-2005

Bob van Maanen

1974-1982

Simon Winter

2005-2010

Arnold Meijster

1977-1979

Hessel Bralds

2010-2018

Ward Romeijnders

1982-1985

Henk Dalmolen

2018-heden Jan Duisterwinkel
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Jeugdleiders en -coördinatoren (bestuursleden)
1980-1982

Jan Pezij

1997-1999

Reimer Weistra

1982-1983

Johan Post

1999-2005

Ale Bakker

1983-1984

Paul Rozendaal

2005-2008

Johan Scharft

1985-1986

Jaap Blok

2008-2010

Frans Jager

1986-1987

Richard Matulessy

2009-2010

Ward Romeijnders

1991-1992

Jan Bayens

2009-2012

Bernard Bos

1992-1995

Onno Elzinga

2012-2017

Harry van der Meer

1995-1997

Peter Kampman

2017-heden

Frans van Doorn

Algemene ledenvergadering in augustus 2012 met achter de
bestuurstafel Bernard Bos, Menno Keizer en Lieuwe Boskma

De oudgedienden
Vijftien leden zijn dertig jaar of meer lid van SC Roden (geweest). Sommigen, zoals
Frits Bosman en Jan Pezij, zijn met onderbrekingen lid geweest. Derk Holman
staat boven aan de lijst. Het laatste jaar is hij alleen Lid van Verdienste. Hieronder
het aantal lidmaatschapsjaren met tussen haakjes het startjaar.
Derk Holman

60 (1961)

Richard Matulessy

32 (1980)

Simon Winter

56 (1961)

Frits Bosman

31 (1977)

Cees Hageman

44 (1978)

Hessel Bralds

31 (1977)

Ab Colly

43 (1974)

Ger Battjes

31 (1989)

Dick Dalmolen

43 (1979)

Ale Bakker

31 (1990)

Henk van Bemmel

42 (1977)

Jeppe Teensma

31 (1991)

Tom Visser

39 (1980)

Jan Pezij

30 (1977)

Leen van der Heiden

35 (1985)
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De actievelingen
Tientallen leden zijn de afgelopen 60 jaar op de een of andere manier actief
geweest binnen de club. Lang niet alle activiteiten, noch de bestede tijd zijn gere
gistreerd. De volgende tabellen geven voor enkele officiële functies de bestede tijd
in seizoenen weer.
Bestuur

Teamleider

Henk van Bemmel

21

Jan van Spijker

25

Olaus Diebrink

16

Tom Visser

15

Willem Jongsma

14

Ab Colly

9

Redmer Huizinga

13

Derk Holman

9

Piet Brouwer

12

Dick Dalmolen

7

Cees Hageman

12

Lieuwe Boskma

12

Organisatie Ot & Sientoernooi

Henk Dalmolen

10

Eddy Jonkheid

Ab Colly

Chris Visser

Paul Rozendaal

Kees Hilhorst

Peter van der Velde

Roder Loper en PR
Hessel Bralds

24

Hessel Bralds

Erwin v.d. Hoeven

Jaap Blok

16

Rudy Frieswijk

Onno Elzinga

Peter van der Velde

15

Ger Battjes

Piet Brouwer

Tom Visser

14

Johan Scharft

Olaus Diebrink

Ger Battjes

13

Ale Bakker

Arend van der Burgh

Arend van der Burgh

12

Arnout Wegerif

Frans van Doorn

18 september 2012, Trefpunt Scheepstra
Staand v.l.n.r: Arend van der Burgh, Willem Jongsma, Arnout Wegerif, Ab Colly,
Ger Battjes, Olaus Diebrink, Bob van Maanen, Derk Holman, Dick Dalmolen, Jeppe
Teensma, Johan Zwanepol, Richard Matulessy, Menno Keizer, Arnold Meijster
Gehurkt v.l.n.r.: Albert Dijkenga, Ward Romeijnders, Bernard Bos, Tom Visser,
Lieuwe Boskma, Cees Hageman, Kees Duisterwinkel, Theo Wolthekker
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Nawoord

De geschiedenis van Schaakclub Roden is tot nu toe slechts fragmentarisch op
schrift gesteld. In speciale nummers van de Roder Loper ter gelegenheid van de
jubilea in 1981 en 2001 en in het herdenkingsboekje De mens en zijn club 1961-1986,
dat Jaap Blok heeft samengesteld bij het 25-jarig bestaan, zijn chronologische overzichten opgenomen. Daarnaast hebben oudgedienden herinneringen aan de beginjaren van de club opgehaald.
In dit jubileumboek presenteren wij een integrale, op historisch onderzoek gebaseerde geschiedenis van schaakclub Roden. Ger Battjes en Ruurd Kunnen hebben
het historisch onderzoek uitgevoerd en zijn de auteurs van de diverse hoofdstukken.
Ruurd heeft de getalsmatige overzichten (‘rijtjes’) samengesteld. Tom Visser heeft de
lay-out verzorgd, nadat deze in hoofdlijnen gezamenlijk was bepaald, en hij heeft het
boek drukklaar gemaakt. Tevens heeft hij gefungeerd als eindredacteur en corrector.
Gegevens over de periode 1961-1980 zijn ontleend aan de verslagen van de secretarissen, penningmeesters en wedstrijdleiders, grotendeels met de hand geschreven
in een tweetal schriften. Van de jaren daarna bestaat geen volledig archief. De kartonnen doos met ‘oude stukken’ die secretaris Henk van Bemmel in zijn bezit had,
bevat een beperkte, ongeordende verzameling verslagen, nota’s en memorabilia.
Oud-penningmeester Olaus Diebrink beschikte nog over de financiële gegevens uit
de jaren 2003-2015.
Een kostbare bron was het persoonlijk archief van Henk Dalmolen dat documenten uit de periode 1976-1985 bevat. Wij zijn Henk veel dank verschuldigd voor de
vele uren die hij heeft besteed aan het terugvinden, herordenen, kopiëren en digitaliseren van bestuurs- en wedstrijdverslagen, aantekeningen en notities, nota’s, krantenknipsels en foto’s. Veel informatie vanaf eind 1977 is te vinden in het clubblad dat
in december van dat jaar voor het eerst verscheen.
De geschreven bronnen zijn aangevuld met herinneringen en verhalen van leden
en oud-leden. Iedereen die antwoord heeft gegeven op onze verzoeken om informatie danken wij van harte voor hun waardevolle bijdragen. Eén hen willen wij met
name noemen. Met Derk Holman zijn twee diepgaande gesprekken gevoerd en ook
daarna heeft hij diverse specifieke vragen beantwoord. De hulp van Derk is onmisbaar geweest bij de reconstructie van de eerste jaren van Schaakclub Roden.
Het foto- en knipselarchief van Tom Visser is eveneens een rijke bron van feiten
en illustraties. In de fotogalerij op de website van Schaakclub Roden is een groot
aantal foto’s verzameld. Onze dank gaat uit naar de fotografen van wie wij foto’s
hebben opgenomen, in het bijzonder Ale Bakker en Olaus Diebrink. Op de vooromslag is gebruik gemaakt van een schilderij van Helena van Doorn-Wemes. De foto
op de achterzijde is van een sculptuur van Hilda Folkerts, echtgenote van Lieuwe
Boskma. Wij zijn verheugd dat wij van deze kunstwerken gebruik mochten maken.
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De originelen waren de hoofdprijzen van de Ot & Sientoernooien van respectievelijk
2018 en 2014.
Voor de selectie van foto’s, mooie verhalen en partijen hebben wij moeten kiezen
uit een overvloed aan beschikbaar materiaal. Een rijke bron vanaf 1977 waren de 43
jaargangen en 204 nummers van het clubblad. Foto’s zijn ontleend aan de fotogalerij
op de website van Schaakclub Roden, aan de persoonlijke verzamelingen van onder
anderen Tom Visser en Henk Dalmolen en in enkele gevallen aan krantenknipsels.
Bij de mooie verhalen hebben we gestreefd naar een min of meer representatieve
verdeling over personen en perioden. Ook bij de selectie van partijen heeft dat criterium een belangrijke rol gespeeld. Veel moest nu blijven liggen, maar zal te zijner
tijd worden opgenomen in de Roder Loper of op de website van Schaakclub Roden.
Wij hebben geprobeerd niet alleen verhalen, foto’s en partijen op te nemen die zich
in kwalitatief opzicht onderscheiden, maar ook materiaal dat iets van de sfeer op de
club weergeeft.
Eerdere versies van het boek zijn gelezen en van commentaar voorzien door Dick
Dalmolen, Lieuwe Boskma en gedeeltelijk door Derk Holman. Wij zijn hen erkentelijk voor hun inzet.
Roden, december 2021
Ger Battjes
Ruurd Kunnen
Tom Visser

Boven de gang in de Scheepstraschool staat deze spreuk van Joost van den Vondel.
Een wijze les voor de 17e-eeuwers, voor de schoolkinderen aan het eind van de 19e
eeuw en voor de schakers die hun tijd niet goed kunnen indelen.
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