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Voorwoord 
 
Met trots presenteren wij u het jubileum nummer van de 75-jarige Weesper Schaakclub. Met dit 
nummer willen wij de activiteiten in het kader van ons jubileum ondersteunen.  
U treft in dit nummer achtergrondinformatie aan over de spektakels die wij ter viering van dit feest 
op poten hebben gezet.  
 
Uiteraard kijken we ook terug op de jaren die de vereniging hebben gemaakt tot wat zij nu is. 
Middels een beschrijving van de historie van de W.S.C. neemt de eindredacteur Dick Spel u mee 
langs feiten, hoogte- en dieptepunten, verenigings- en persoonlijke herinneringen.  

Dit boeiende verslag loopt als een rode draad door dit jubileum nummer. 
 
Ook oud-voorzitters hebben wij voor u weten op te trommelen. Zij kijken terug op de periode waarin zij de scepter 
zwaaiden ter meerdere eer en glorie van de Weesper Schaakclub. 
 
Dit jubileum nummer is verfraaid met foto's en andere plaatjes. Ongetwijfeld roepen deze bij u herinneringen op die 
door de gang van alle dag waren weggezakt. Juist daarom beveel ik u de permanente tentoonstelling van harte aan. Deze 
is vanaf september tot en met december 1998 te bezichtigen op elke dinsdagavond als de W.S.C. haar wekelijkse 
clubavond houdt in de kantine van de W.V.G.V. aan de Papelaan. Maar ook tijdens de massakamp, de simultaan, het 
Open Kampioenschap van de Stad Weesp 1998 en op 7 november 1998, de echte jubileumdag, kunt u de tentoonstelling 
bezichtigen. 
 
Ik wens u veel leesplezier en hoop u tijdens onze activiteiten te mogen begroeten.  
De schakende niet-leden hoop ik spoedig als nieuw of opnieuw lid te mogen verwelkomen. 
 
André Ottenhoff voorzitter augustus 1998 
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De W.S.C. van 1923 tot 1998 
 
Onze hoofdredacteur Dick Spel 
heeft zich verdiept in de historie 
van de WSC door het archief en 
zijn geheugen flink door te 
spitten. Het resultaat leest u in 
deze kolommen als een rode 
draad door het jubileum nummer. 
 
In 1923 waren er in Weesp velen 
geïnteresseerd in het schaken. De 
Weesper Bergsma, destijds een 
van de sterkste schakers in 
Nederland, wilde het Weesper 
schaakleven een impuls geven. 
Hij organiseerde op 23 oktober 
een door hem gespeelde 
simultaanseance en stelde na 
afloop voor tot de oprichting van 
de Weesper Schaakclub. Er 
meldde zich spontaan 27 
schakers, waaronder nog steeds 
voor ons bekende namen als 
Scheermeijer, Muntinga, Haas en 
Zwaan. De officiële oprichting 
vond plaats op 7 november in 
gebouw ‘Handeldrijvende 
Middenstand’. Dit werd ook ons 
eerste clublokaal. De eerste 
voorzitter was de heer Speets. 
 
De heer Bergsma had relaties 
waarop we nog steeds met 
jaloezie terugkijken. In het eerste 
jaar organiseerde hij 3 
simultaanseances. De eerste aan 
55 borden tegen de destijds zeer 
bekende journalist-schaker 
W.A.T.S. Schelfhout. De naam 
staat me nog goed bij, want in een 
competitie wedstrijd tegen 
Weenink heb ik nog tegen hem 
gespeeld. Maar het hoogtepunt 
moeten toch wel de twee seances 
tegen Dr. Max Euwe geweest zijn. 
Helaas ontbreken hierover verdere 
details. Alleen het feit dat een 
aankomend wereldkampioen als 
vriendendienst bij een beginnende 
schaakvereniging in de polder 
nagenoeg belangeloos zijn 
kunsten vertoonde, bewijst dat 
vele dingen in deze tijd nog heel 
gewoon waren. Aan het eind van 
het eerste verenigingsjaar bedroeg 
het ledental 41. 

Het jubileum programma 
 
De Weesper Schaakclub bestaat op 7 november 1998 
op de kop af 75 jaar. Het kalenderjaar 1998 is daarom 
ons jubileumjaar; het seizoen 1998/1999 vieren wij als 
ons jubileumseizoen. Een prachtige truc om de 
Weesper Schaakclub gedurende 18 maanden in de 
publiciteit te schuiven onder de vlag ‘jubilaris’. 
 
Uiteraard is er een piek in alle festiviteiten. Die piek 
ligt in de periode dat het jubileumjaar en het jubileumseizoen elkaar 
overlappen. Vier grote evenementen, waarvan drie schaakevenementen, 
vinden gespreid in de maanden september 1998 tot en met december 1998 
plaats. 
 
Elders in dit jubileumnummer vindt u alle informatie aan per onderdeel. In dit 
programmaoverzicht de data en een korte toelichting. 
 
8 september Massakamp Locatie: kantine WVGV 
 
 De schaakverenigingen De Kasteelridders uit Nederhorst den Berg, 

Muider Schaak Kring uit Muiderberg en Oosten Toren uit 
Amsterdam brengen elk een team van 10 spelers in. De WSC brengt 
3 teams op de been. Deze 6 teams spelen op één avond een 
rapidtoernooi over 5 ronden. De opbrengst gaat naar een goed doel. 

 
6 oktober Simultaan Locatie: Rabobank Weesp 
 
 De grootmeester Vlastimil Hort geeft in de Rabozaal van de 

Rabobank aan de Irenelaan een simultaan aan 40 borden. 
 De animo zal groot zijn, dus vooraanmelding is noodzakelijk. De 

plaatsen zijn bestemd voor WSC-leden en schakende Weespers die 
geen lid zijn van een schaakvereniging. 

 
6 oktober Jeugdtoernooi doorgeefschaak Locatie: kantine WVGV 
 
 De schaakjeugd wordt niet vergeten. Speciaal voor hen een 

doorgeefschaak toernooi. Deze schaakvorm is bijzonder in trek bij 
de jeugdige schakers; een daverend succes kan niet uitblijven. 

 
7 november Het jubileum Locatie: kantine WVGV 
 
 De receptie voor alle belangstellenden wordt gehouden van 15.00 tot 

17.00 uur. Oude bekenden treffen elkaar tijdens een gezellige 
informele bijeenkomst. 

 
 Een feestavond voor de leden en partners. 
 
19 december Het 20e Open Kampioenschap van de Stad Weesp 
 Locatie: kantine WVGV 
 
 De jubilerende WSC organiseert de jubileum editie van dit 

traditionele toernooi met een groot aantal extra prijzen. 
 Al vele jaren komen schakers uit heel Nederland op dit goed tot 

sterk bezette toernooi af. Door de opzet, 7 ronden Zwitsers in één 
groep, is het toernooi aantrekkelijk voor schakers van alle niveaus. 

 
Noteer de data en schrijf tijdig in .... 
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‘Vereniging en bedrijf’ of ‘bedrijfsvereniging’ 
 
Piet Kaldenberg was de eerste voorzitter na de 
legendarische periode ‘van Deursen’. Net als de 
kapper van Deursen combineerde hij het 
voorzitterschap met ondernemerschap. De steun aan de 
WSC blijkt al jaren uit de voorpagina van ons 
clubblad, waar wij zijn bedrijf ‘Bakker 
Warmtetechnisch buro’ prominent onder de aandacht 
brengen. 

 
Beste schaakvrienden, 
 
Nadat uw bestuur mij benaderde voor het schrijven van een stukje in het 
jubileumnummer van het schaakblad ben ik eens te rade gegaan wat de 
schaakclub voor mij betekende en wellicht nog betekent. 
 
In 1966 ging ik in Weesp werken en wonen. Daar het schaken mij altijd trok, 
zoals schoolschaken op de middelbare school in Den Haag, meldde ik mij 
alras bij de Weesper Schaakclub welke toen nog clubhuis had in het koetshuis 
van de villa Casparus. Na jaren van plezierig schaken en een verhuizing naar 
de aula van de L.T.S. overleed onze voorzitter de heer van Deursen. 
Tot mijn grote verbazing kwam het bestuur bij mij langs om mij te vragen het 
voorzitterschap op mij te willen nemen. Verbazing omdat ik nooit een 
topschaker ben geweest. Dus eerst maar even doorgenomen wat de functie 
inhield en de normen vastgelegd. Onder voorwaarde dat het zakelijk geregeld 
kon worden, zou ik het doen zolang ik het met mijn bedrijf (gezien de 
hoeveelheid tijd) kon redden. Het zijn vier en een half jaar geworden. Wat ik 
nog weet, is dat het eind jaren zeventig begin jaren tachtig moet zijn geweest. 
Misschien is de exacte periode nog uit het archief te halen. 
De wapenfeiten uit die tijd zijn een beter vergaderschema, zodat niet meer tot 
diep in de nacht behoefde te worden vergaderd. Om zeven uur bij elkaar, om 
tien uur naar huis. Eerst een agenda maken en dan volgens deze punten 
vergaderen. Het hielp, er werd veel gedaan en iedereen had meestal een 
voldaan gevoel als we ermee ophielden. Het clubblad werd professioneler 
gemaakt, waardoor ook meer bedrijven interesse kregen om er in te 
adverteren. Na enige tijd kwam hierdoor weer geld in de clubkas. De rust 
tijdens het schaken kwam terug, er werd voorheen meestal te laat begonnen 
omdat men gezellig bleef praten hetgeen nogal storend was. 
Ook één van de zaken welke van de grond kwam, is het Open 
Schaakkampioenschap van de Stad Weesp. We kregen voor de naam 
toestemming van het gemeentebestuur en de wethouder kwam het openen. De 
allereerste keer werd het gehouden in de showroom van automobielgarage 
v.d. Pouw. Alle auto's gingen er uit en wij brachten de tafels en stoelen vanuit 
de L.T.S. naar v.d. Pouw aan de Amstellandlaan. Het was een reuze leuk 
gezicht de schakers voor het raam te zien zitten. Deze eerste keer ging het wat 
fout met de publikatie, omdat we vergeten waren dit landelijk aan te melden. 
Daardoor kon het niet opgenomen worden in de landelijke schaakkalender. 
Gelukkig heeft later André Ottenhoff de organisatie op zich genomen en is 
het toernooi uitgegroeid tot het succes wat het nu nog steeds is. 
Zo, voordat het te langdradig wordt, stop ik er mee en wens jullie allemaal 
nog heel veel plezier met het schaken en misschien, als ik het wat minder 
druk heb, kom ik op de dinsdagavond ook weer schaken. 
 
 Piet Kaldenberg 

 
De W.S.C. van ... -vervolg- 
 
In 1926 werd de heer J.A. Zwaan 
de nieuwe voorzitter. Het ledental 
was gegroeid tot 50. In dit jaar 
moest een groter clublokaal 
gezocht worden. Dit werd de 
'Eensgezindheid' op de 
Achtergracht. Maar dit was 
kennelijk geen gelukkige greep. 
In de loop der jaren daalde het 
ledental steeds verder en moest 
noodgedwongen weer van de 
'Middenstand' gebruik gemaakt 
worden. 
Ondanks deze tegenslag 
organiseerde de WSC in 1927 ten 
behoeve van de stormramp in 
Borkulo een levend schaakspel. 
De gekostumeerde spelers te 
paard waren niet de minste. De 
heer Bergsma was uit het gezicht 
verdwenen, maar men slaagde er 
in Euwe (niet te geloven) en 
Weenink als ruiters te strikken. 
De leden van de WSC en hun 
partners verzorgde de kostuums. 
Het schouwspel trok veel bekijks 
en vond ruime aandacht in de 
landelijke pers. Alhoewel de 
foto's van slechte kwaliteit zijn 
willen wij u Euwe te paard niet 
onthouden. (zie pagina 11) 
Het batig saldo bedroeg fl.159,66 
en een halve cent, in die tijd een 
aanzienlijk bedrag. Dit bedrag 
werd aan het Rode Kruis in 
Weesp overhandigd. 
 
In 1928 telde de club nog maar 10 
leden. Een ledenwerfactie vijzelde 
dit op tot 20. Boze tongen 
beweren dat dit met de 
lustrumviering te maken had, 
hoewel het feest binnen de perken 
bleef. Een glaasje wijn, taartjes en 
als verrassing een versierde stenen 
pijp! Maar het bleef tobben en tot 
1932 schommelde het ledental 
van 12 tot 20. 
Er werden wel veel 
simultaanavonden georganiseerd, 
onder andere tegen Davidson, 
Prins, Naerebout, Scheffer en van 
Scheltinga. Het saldo van de 
clubkas lag meestal onder de 
fl.50,=. Waar de simultaanseances 
van betaald werden is niet 
duidelijk. Extern werd er niet 

  



  
 
WSC 75 jaar Jubileumnummer 1998 Blad : 5 

 
De W.S.C. van ... -vervolg- 
 
gespeeld.  
Zo nu en dan een massakamp 
onder andere tegen Watergraafs-
meer die met 9-6 en 8,5-6,5 
verloren gingen. Ook de resulta-
ten van de simultaan tegen van 
Scheltinga (18 gewonnen en 3 
remises) bewijzen wel dat er 
enige spelers met behoorlijke 
speelsterkte waren. Overigens 
moest bij een massakamp voor 
reisgeld 50 cent gestort worden 
(werkelozen 25 cent). De contri-
butie bedroeg 15 cent per week; 
junioren 10 cent per week. Dit 
bedrag moest elke week aan de 
penningmeester overhandigd 
worden. Een voorstel tot betaling 
ineens werd met 16 tegen 4 afge-
stemd. Om de kas te spekken 
werden in 1932 de attributen van 
het gekostumeerde schaakspel 
voor fl.50,= verkocht. 
Van 1933 tot 1936 was het droe-
vig gesteld met de vereniging. In 
1933 was het ledental gezonken 
tot 5 en in 1936 zelfs tot 4. De 
leden waren de heren Muntinga, 
Scheermeijer, Haas en Zwaan. 
Zaalhuur was niet op te brengen. 
Het klaverblad van vier schaakte 
eens in de maand gezellig in 'de 
Roskam', onder het toeziend oog 
van Ome Ben. 
 
In september 1936 werd het het 
kwartet toch te gortig en Zwaan 
stelde voor een advertentie te 
plaatsen om meer leden te krij-
gen. Maar de kas ging groten-
deels naar Ome Ben en bij een 
mislukking zou ieder een kwart 
van de onkosten moeten betalen. 
De gok werd gewaagd. Waar-
schijnlijk hadden zij het juiste 
tijdstip gekozen. In deze periode 
werd het schaken in Nederland, 
door de matches tussen Aljechin 
en Euwe, mateloos populair.  
 
Zelf leerde ik in die tijd schaken. 
Er heerste grote werkloosheid. De 
verveling sloeg toe, waarbij het 
schaken een goedkope, maar 

De toekomst op WSC-niveau 
 
Nico Dalmulder is een ervaren bestuurder. Als voor-
zitter heeft hij ook de WSC en haar activiteiten willen 
verbreden, zonder daarbij de realiteit uit het oog te 
verliezen. Zijn overwegingen en blik op de toekomst 
getuigen ook nu weer van 'beentjes op de grond' en 
'gewoon doen'. Wie fanatisme wil tonen, wordt uitge-
nodigd daarmee op het schaakbord te beginnen. 
 
Bij het nadenken over een stuk voor het jubileumnummer viel mij allereerst 
op dat ik niet eens meer precies weet wanneer ik het voorzitterschap heb 
vervuld. Is dat een goed of een slecht teken? Ik denk het eerste. Ik heb het 
vervullen van die taak gezien als iets dat je als actief lid nu eenmaal kan 
overkomen en niet als iets speciaals dat levenslange indrukken achterlaat. 
 
Mijmerend over het verleden komt dan ook weer boven hoe de eerste stappen 
richting WSC zijn geweest. Ik kwam met het schaken in aanraking doordat de 
bekende oud-voorzitter Van Deursen schaakles gaf in het gebouw van de 
speeltuin in Zuid (waar nu het OAZ gebouw is). Volgens Van Deursen had ik 
wel aanleg (maar als actief ledenwerver zal hij dat wel tegen alle jongens 
hebben gezegd) en hij nodigde mij uit om eens een clubavond te komen 
bezoeken. Zo startte ik mijn lidmaatschap van de WSC in het gebouwtje 
tegenover het zwembad. 
Na die lokatie heb ik, denk ik vrijwel alle omzwervingen van onze WSC wel 
meegemaakt. Via Geesink (afgebrand), De Magneet (ook afgebrand), vele 
jaren in de LTS en dan nu bij de WVGV. 
 
Behalve het voorzitterschap heb ik de WSC ook nog mogen dienen als 
wedstrijdleider en secretaris. Als wedstrijdleider heb ik zowel het hand- als 
geautomatiseerde tijdperk meegemaakt en diverse opzetten van de interne 
competitie. Hoewel de vorm en opzet van de 'interne' een regelmatig 
terugkerend onderwerp is op vergaderingen is mij na analyse van de diverse 
systemen gebleken dat de kampioenen in ieder systeem de kampioenen 
zouden zijn geweest en dat degenen die degradeerden dat ook niet zouden 
zijn ontlopen onder welk systeem dan ook. We moeten de discussie over de te 
volgen systemen natuurlijk wel houden (ik hecht aan tradities), maar het is 
wel goed te weten wat het belang is van de daaraan bestede energie. 
 
Hoe zie ik de toekomst van onze 75-jarige? Wel, ik hoop dat het een club 
blijft waarin, zoals nu, de gezellige contacten onderling een belangrijke rol 
blijven spelen naast de sportieve genoegens van het schaken zelf. Met 
belangrijke topteams in de naaste omgeving (BSG, HSG, Amstelveen enz.) is 
het een illusie om te denken dat 'echt' talent zich zal melden bij de WSC. 
Maar is dat erg? Wat zouden wij er als club beter van worden op een zo hoog 
niveau te spelen? Natuurlijk probeert iedereen bij het bedrijven zijn/haar sport 
zo goed mogelijk te presteren, dat is nu eenmaal het leuke aan het beoefenen 
van welke sport dan ook. Laten we echter nuchter blijven over onze 
mogelijkheden. Zelfs als onze beste spelers zich opsluiten in een 
trainingskamp, zich jaren gaan verdiepen in theorie enz. dan nog zal de 
afstand tot de echte top en ons niveau onoverbrugbaar blijven. Gewoon een 
kwestie van aanleg en talent. 
Daarom hoop ik nog vele jaren te mogen blijven spelen in de entourage zoals 
die nu is. Prettige contacten, belangstelling voor elkaar en tussen 20.00 en 
23.00 uur fanatiek proberen de ander van het bord te schuiven (of wanhopig 
proberen de partij te overleven). Wat mij betreft een prima uitgangspunt voor 
de eerstkomende 25 jaar. 
 Nico Dalmulder 
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Er in gerold... 
 
Jan Willem Thurkow is een gedreven schaker, die niet 
bang is de handen uit de mouwen te steken. Nog amper 
lid was hij al bezig zaken te regelen binnen en voor de 
club. Niet verwonderlijk dus, dat hij bij het tussentijds 
vertrek van Andries van Dulken in de rol van voorzitter 
belandde. Een rol die hij 6 jaar met overgave en 
enthousiasme invulde. 
 

Voor mij begon het voorzitterschap eigenlijk al voordat ik echt geïnstalleerd 
was, namelijk met de organisatie van het Open Kampioenschap van de Stad 
Weesp in 1989. In het toernooiverslag schreef ik toen: "De inschrijving 
verliep wat chaotisch, het toernooi verliep prima". Met name het eerste deel 
van deze zin is een understatement. Hierbij wat opmerkelijke zaken uit de 
periode dat ik voorzitter was. 
 
Duidelijk is dat elk kampioenschap van het eerste of tweede tiental een 
hoogtepunt was en elke degradatie een dieptepunt. Opvallend is dat zowel na 
mijn eerste jaar als na mijn laatste, het eerste en tweede tiental in de eerste 
respectievelijk tweede klasse speelden. Dit was het hoogste niveau waarop de 
WSC extern speelde. 
 
Een groot verlies was natuurlijk het overlijden van de heer de Groot, 
toentertijd het oudste lid, oud-penningmeester en zeer trouw clublid. Een 
groot gemis voor onze club. 
 
Ik heb tijdens mijn ruim vijf jaar durende voorzitterschap geprobeerd in elk 
clubblad een bladzijde vol te schrijven. En dat is ook gelukt! 
In die jaren werd er "elk maand" een clubblad gemaakt. In de praktijk 
betekende dat zeven tot negen nummers per jaar. 
Een traditie waarmee gestopt werd, was de jaarlijkse openingswedstrijd tegen 
de schaakclub Abcoude. Ik heb geprobeerd een nieuwe traditie op te bouwen: 
een simultaanwedstrijd van de clubkampioen tegen de tweede en derde groep 
van de interne competitie. 
 
Veel experimenten zijn er geweest rond de interne bekercompetitie: volgens 
het knock-out systeem met verliezers-rondes, via het Zwitsers systeem, via 
thuisspelen, enzovoort. Het bekertoernooi is nooit echt populair geweest bij 
onze club. 
 
In de interne competitie hebben zich twee vrij ingrijpende wijzigingen 
voorgedaan: a) de administratie is gecomputeriseerd; b) we gingen naar twee 
periodes per jaar. 
 
Een laatste zeer opvallende gebeurtenis was, hoewel natuurlijk op zich zeer 
betreurenswaardig, het feit dat we na een externe uitwedstrijd twee leden 
achterlieten in het speellokaal van de tegenstander. 
 
Bij mijn aftreden als voorzitter is ook de beslissing gevallen om van 
speellokatie te veranderen. Hiermee verdween een jaren durende traditie die 
de LTS en de Weesper Schaakclub verbond. 
 
Ik eindig met een citaat uit het jaarverslag van de laatste vergadering onder 
mijn leiding: "... ik heb er alle vertrouwen in dat de WSC in 2023 zijn 
honderdjarig bestaan viert!". 
 
 Jan Willem Thurkow 

 
De W.S.C. van ... -vervolg- 
 
tevens populaire, vrijetijdsbeste-
ding werd. Zelf woonde ik in die 
tijd in de Amsterdamse volks- 
buurt Spaarndam. Daar werd een 
schaakvereniging opgericht: 'het 
Westen'. Werkelozen en scholie-
ren betaalden 5 cent per week 
contributie. Wel elke week af-
dragen! 
In 1939 waren we uitgegroeid tot 
7 tientallen en telden we over de 
honderd leden. Binnen 5 jaar 
speelden er 2 tientallen in de 
KNSB Aan de topborden zeer 
sterke spelers. Na afloop van de 
2e wereldoorlog zochten velen 
elders een werkkring en vlogen 
net zo snel weg als ze gekomen 
waren. In de jaren 60 ging 'het 
Westen' ter ziele. Maar terug naar 
de WSC. 
 
Plotseling wordt de WSC weer 
een echte schaakclub. Men be-
sluit voor de ASB competitie 
(later SGA) in te schrijven en 
voor de spelers van de 1e groep 
het noteren verplicht te stellen. 
Overigens was het kassaldo in 
1938 slechts fl.43,= In januari 
1938 wordt de plaatselijke kap-
per W. van Deursen tot voorzitter 
gekozen. In het seizoen 
1938/1939 wordt in de 4e klasse 
van de ASB het kampioenschap 
behaald. Het feestgedruis is zelfs 
in de notulen van de jaarvergade-
ring terug te vinden. Na de laat-
ste wedstrijd worden de bloeme-
tjes flink buiten gezet. Er was een 
busje gehuurd voor vervoer van 
en naar Amsterdam. Maar direct 
bij 't begin van de terugtocht van 
het kampioensteam vloog het 
busje in brand, waardoor enige 
uren vertraging ontstond. Een 
zekere uitbundigheid kenmerkte 
de vereniging in deze tijd. Voor 
de viering van het kampioen-
schap in de 4e klasse ASB werden 
de dames voor een feestavond 
uitgenodigd. Als geschenk 
brachten zij zelfgemaakte kleedjes 
voor de schaaktafels mee. Zo lief 
waren de dames nog in die tijd! 
Maar een 
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voorstel van de beheerder van de 
zaal om de kleedjes ook voor 
andere doeleinden te gebruiken 
werd afgestemd. 
Voor de reiskosten naar Amster-
dam stond op de schaakavonden 
naast de penningmeester een reis-
bus, waarin een vrijwillige bij-
drage kon worden gestort. 
Voor het 15-jarig bestaan werd 
een dergelijke oplossing gevon-
den met een vrijwillige 'feestbus'. 
Men wilde Dr. Euwe voor een 
simultaan uitnodigen, maar deze 
was te druk bezet met het AVRO-
toernooi. Hoe uiteindelijk met een 
batig saldo van minder dan fl.50,= 
een simultaan door Euwe te 
bekostigen was blijft onduidelijk. 
Uiteindelijk besloot men tot een 
feestbijdrage van 50 cent per lid. 
In 1939 speelde van Scheltinga 
wederom simultaan aan 26 bor-
den, met als resultaat 23x winst en 
3x verlies. 
 
 De oorlogsperiode 
 
In het begin van de oorlogsperio-
de daalde het ledental van 34 tot 
19. Hiervoor werden de volgende 
oorzaken genoemd: 
1) het gezellige onderkomen in de 
protestantse bewaarschool aan de 
Oude Gracht (nu leeszaal) moest 
voor te mobiliseren soldaten 
ontruimd worden; 
2) de speelavond was van 8 tot 10 
uur. Om 11 uur was het spertijd 
en moest een ieder binnen zijn. 
Men zocht allerlei mogelijkheden 
de interne competitie doorgang te 
doen vinden. Nagenoeg alle 
partijen kwamen niet tot een einde 
en men speelde de volgende week 
voor dezelfde ronde de 
afgebroken partijen uit. Indien 
dan nog niet afgelopen, dan moest 
thuis uitgespeeld worden. In het 
seizoen 1944/1945 werd de 
spertijd tot 8 uur vervroegd en 
werd men gedwongen overdag op 
zaterdag of zondag te spelen. Vele 
verenigingen waren hiertoe 
inmiddels overgegaan; 

Achtergronden bij de Massakamp 
 
Wat is een 'Massakamp'? In het licht van de schaak-
sport wordt met een massakamp een wedstrijd bedoeld 
waaraan een groot aantal schakers meedoet. Ons Open 
Kampioenschap van de Stad Weesp telt jaarlijks tussen 
de 80 en 120 deelnemers, toch is dat geen massakamp. 
Bij een massakamp moet er namelijk aan nog een 
belangrijke voorwaarde worden voldaan. Er dient 
sprake te zijn van een massa tegen een massa. Een 
wedstrijd van een team van de ene vereniging tegen een team van een andere 
vereniging is echter gewoon een wedstrijd en geen massakamp. Als we weten 
wanneer het geen massakamp is, wordt het nu toch wel tijd om aan te geven 
wanneer het wél een massakamp is. 
Er is sprake van een massakamp als bijvoorbeeld alle schakers van de ene 
vereniging tegen alle schakers van een andere vereniging een wedstrijd 
spelen. Een dergelijke massakamp heeft de WSC regelmatig georganiseerd 
tegen een bevriende vereniging bij de opening van het seizoen. 
 
In het kader van het jubileum wordt aan het begin van het seizoen, op 
dinsdagavond 8 september 1998, in de kantine van de WVGV aan de 
Papelaan 154 te Weesp, een zeer bijzondere massakamp gehouden. Uiteraard 
zullen alle schakers van de WSC aantreden. Deze keer zal niet tegen één 
vereniging worden geschaakt, maar hebben 3 schaakverenigingen uit de regio 
hun medewerking toegezegd. De Kasteelridders uit Nederhorst den Berg, de 
Muider Schaak Kring uit Muiderberg en Oosten Toren uit Amsterdam zullen 
elk een delegatie naar deze bijzondere massakamp sturen. De WSC zal drie 
teams van gelijke sterkte samenstellen. 
Op deze wijze zullen 6 teams van elk 10 spelers het tegen elkaar gaan 
opnemen in een rapidtoernooi over 5 ronden. Aan het eind van de halve 
competitie zullen er 150 schaakpartijen zijn gespeeld, en zal bekend zijn welk 
team met de eer naar huis gaat. 
De eer is een belangrijke reden om voor te spelen. De allerbelangrijkste reden 
om goed te presteren tijdens deze massakamp is echter het goede doel. Hoe 
beter de resultaten hoe groter de donatie aan een goed doel zal zijn. 
 
De WSC zal voor elke gewonnen partij door een WSC-lid 5 gulden storten in 
de pot. Bij een remise is dat bedrag een rijksdaalder en bij verlies 1 gulden. 
De pot blijft dus nooit leeg en kan vanuit de 150 te spelen partijen maximaal 
met fl. 750,= worden gevuld. 
Om eventuele pech aan het bord voor WSC-leden niet ten koste te laten gaan 
aan het goede doel, heeft de WSC een minimum bedrag gesteld wat zeker ten 
goede zal komen aan het goede doel. Dit minimum bedrag ligt fors hoger dan 
150 maal 1 gulden. 
Er zijn meer bronnen van inkomsten voor 'de pot'. Zo zijn er toezeggingen 
van leden die het bedrag dat zij persoonlijk bij elkaar spelen zullen verdub-
belen. 
... maar wat is het goede doel ???... 
Aan alle leden van de WSC is gevraagd een goed doel naar voren te brengen, 
met een motivatie waarom juist voor dat goede doel gespeeld moet gaan 
worden. In de Algemene Ledenvergadering van 25 augustus 1998 zal op basis 
van het principe 'meeste stemmen gelden' het goede doel worden gekozen. 
 
Het belooft een mooie schaakavond te worden met een massa van 60 spelers, 
de nodige toeschouwers en een nog nader te bepalen fantastisch 
GOED DOEL. 
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Achtergronden bij de Simultaan 
 
De simultaanseance is een bekende en geliefde vorm 
van schaken. De publiciteitswaarde van een simultaan 
is over het algemeen groot. Schaken als kijksport zal 
nooit echt hoge ogen gooien, dat wil zeggen als twee 
personen stilzwijgend en diep nadenkend tegenover 
elkaar naar het schaakbord staren. Anders is dat bij 
een simultaanseance. Het is dan ineens een stuk 
aantrekkelijker om te kijken naar die kring van 

schakers die allemaal gelijktijdig spelen tegen die éne rondlopende schaker; 
de simultaangever. 
 
De WSC heeft een historie in het organiseren van simultaanseances. In het 
historisch overzicht 'De W.S.C. van 1923 tot 1998', te vinden als een rode 
draad door dit jubileumnummer, komt de simultaan vele malen ter sprake. 
Dat de WSC gerenommeerde namen als simultaangever naar Weesp heeft 
weten te halen, mag in de tussentijd als bekend worden verondersteld. Voor 
diegene die toch een opfrissertje nodig hebben: wat dacht u van Dr. Max 
Euwe. Ook andere bekende namen hebben in het verleden Weesp aangedaan. 
In de recente geschiedenis van de WSC was het de Nederlands kampioen 
John van der Wiel. 
 
In het kader van het 75-jarig bestaan heeft de WSC via 'Organisatie & 
bemiddeling Schaakbureau E.M. Braun' uit Arnhem de topper Vlastimil Hort 
gecontracteerd. Over Hort is een apart achtergrondverhaal opgenomen in dit 
nummer. Hort staat bekend als een goede simultaangever, maar ook als een 
plezierige simultaangever. Hij past dan ook prima in de cultuur en het sfeertje 
van de WSC. 
 
De simultaanseance zal als enige activiteit niet in de kantine van de WVGV 
plaatsvinden. Voor de simultaan hebben we de Rabobank bereid gevonden 
om in de Rabozaal van het fantastische nieuwe hoofdkantoor aan de Prinses 
Irenelaan onderdak te bieden aan dit evenement op niveau. 
 
Vlastimil Hort zal op 6 oktober 1998 vanaf 19.30 uur een simultaanseance 
aan 40 borden verzorgen. Vooraanmelding is noodzakelijk. De simultaan is 
mede bedoeld als promotie-activiteit. De deelnemers dienen dan ook 
woonachtig te zijn in Weesp (of in de directe omgeving) en geen lid te zijn 
van een andere schaakvereniging dan de WSC. Speciaal voor die doelgroep 
zijn plaatsen gereserveerd, naast de voor de WSC-leden gereserveerde 
plaatsen. Nogmaals: vooraf aanmelden is noodzakelijk. Vol = vol. 
 
De gegevens op een rij: 
 
 Schaaksimultaan aan 40 borden door Vlastimil Hort 
 
 Lokatie: Rabozaal van Rabobank Weesp Muiden en omstreken 
  Prinses Irenelaan 6 
  Ingang: personeelsingang Rabobank 
 
 Aanmelding vanaf 1 september 1998 
  tijdens de clubavond op dinsdagavonden tot 20.30 uur 
  schriftelijk: Leghornstraat 2  1109 BW Driemond 
  telefonisch: 0294 - 414534 
 
 Kosten: fl.10,= per persoon 

 
De W.S.C. van ... -vervolg- 
 
3) enige leden werden voor mili-
taire dienst opgeroepen; 
4) het seizoen 1939/1940 had een 
extreem koude winter. 
Men trachtte de zaak een beetje 
op te vrolijken door op de 1e 
clubavond in het seizoen allerlei 
activiteiten te organiseren, waarbij 
schaken verboden was. Later 
werden ook de dames hierin 
betrokken. Het zal een dolle boel 
geweest zijn. Duidelijk zal zijn 
dat door de beperkte reisgelegen-
heid en de spertijd externe wed-
strijden problematisch waren. 
In 1942/1943 was ons ledental 
weer tot 30 toegenomen en men 
besloot met 2 tientallen aan de 
ASB competitie deel te nemen. 
De wedstrijden werden zaterdag-
middag gespeeld. De ASB was zo 
vriendelijk in verband met de 
reisproblemen alle wedstrijden 
voor de WSC thuis te program-
meren. 
Ook het 20-jarig bestaan werd 
ondanks alle sores gevierd met 
een feestavond en een toneel-
voorstelling in 'de Roskam'. 
 
In het seizoen 1943/1944 waren er 
twee simultaanseances van 
Wolthuis en mw Heemskerk 
(toenmalig dameskampioen). 
Verder werden we genoodzaakt 
plotseling van clublokaal te ver-
anderen en vonden onderdak in 
'café Centraal'. 
In het seizoen 1944/1945 werd er 
door de erbarmelijke omstandig-
heden niet geschaakt. Op nieuw-
jaarsdag 1945 had de voorzitter 
een feestmaaltijd in 'de Adelaar' 
geritseld (zonder bonnen!). Hoe 
wist niemand. Wat dit betekende, 
kan slechts worden begrepen door 
diegene die de hongerwinter aan 
den lijve meegemaakt hebben. 
Medio januari vond er in Weesp 
een razzia plaats en onder de 
slachtoffers bevindt zich ook onze 
voorzitter. Gelukkig is van 
Deursen ongeschonden in Weesp 
teruggekeerd. 
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 De naoorlogse periode 
 
Nadat de vrede was getekend 
bloeide het verenigingsleven weer 
op. Het clubblad werd in het leven 
geroepen. In het seizoen 
1945/1946 kon door de slechte 
trein- en tramverbindingen 
(niemand had een auto) niet aan 
de ASB competitie deelgenomen 
worden. 
De opkomst op de clubavond 
werd minder. Als oorzaak ver-
moedde men de populariteit van 
de radioprogramma's 'de bonte 
dinsdagavondtrein' en 'steravond'. 
Na ampele overweging besloot 
men toch de speelavond op 
dinsdag te handhaven. 
Van Scheltinga was de eerste die 
een simultaan kwam geven, waar 
hij van de 30 partijen er 3 verloor. 
Wel een bewijs dat er enige sterke 
spelers waren. Beter nog deed 
even later het de Nederlandse 
kampioene mw Fanny 
Heemskerk, die alle tegenstanders 
versloeg. 
Opvallend is dat bij elke leden-
vergadering steeds weer het 
systeem van de interne competitie 
ter sprake kwam. Vooral in deze 
tijd was competitieleider voor de 
interne een beklagenswaardige 
functie. In het seizoen 1947/1948 
werden 4 competitieleiders ver-
sleten. Hadden ze toen maar het 
Keizersysteem gekend. 
In de notulen van 1947 wordt 
onze nieuwsgierigheid inzake 
vergoeding van een simultaan 
bevredigd. De topspeler van 
Scheltinga ontving fl.25,= plus  
reiskosten. Geruisloos is men 
weer in het gebouw 'Handeldrij-
vende Middenstand' terecht ge-
komen. 
Voor het 25-jarig bestaan werd 
geld opgebracht via een in april 
georganiseerde feestavond. Dat 
was een kunstje dat we ook nog 
eens leren moeten. Verder wilde 
men de pot spekken met een 
loterij waarvoor van ieder lid 
gevraagd werd 2 prijzen ter 
beschikking te stellen. Dus een 

De simultaangever grootmeester Vlastimil Hort 
 
De Tsjechisch-Duitse grootmeester Vlastimil Hort is al 
sinds jaar en dag een speler van formaat, letterlijk en 
figuurlijk. Hort werd in 1944 geboren in de pro-
vinciestad Kladno, niet ver van Praag. Praag, de stad 
waar hij economie studeerde en woonde tot 1978. 
 
In 1960 speelde hij voor het eerst in Nederland, tijdens 
het Europees jeugdkampioenschap, zonder echt succes. 
Hij werd evenwel in dat jaar al internationaal meester. In 1965 werd hij 
grootmeester na een (met Keres gedeelde) toernooizege in Marianske Lazne 
(Mariënbad). 
 
Hort was met name eind zeventiger, begin tachtiger jaren een speler van 
wereldklasse. Hij scoorde 1,5 - 2,5 tegen Fischer, over wie hij veel kan 
vertellen. Hij speelde in een kandidatenmatch op IJsland tegen Spasski en 
verloor zeer ongelukkig. Verder was hij een aantal keren actief in het 
Interpolis-toernooi, daarnaast heeft hij zeer veel in ons land gespeeld in 
toernooien als Hoogovens, IBM en OHRA. 
 
Enkele verdere gegevens over zijn imposante carrière: 
  - 7-voudig kampioen van Tsjechoslowakije; 
  - 3-voudig kampioen van Duitsland; 
  - jarenlang speler van de topclub Porz bij Keulen; 
  - winnaar van meer dan 70 toernooien; 
  - deelnemer van twaalf schaakolympiaden,  
 meestal aan het eerste bord. 
 
Buiten de toernooizaal is de gemoedelijke Vlastimil Hort ook bekend om zijn 
blindschaak-seances (dat doet slechts een enkele speler). Bij een groter 
publiek is hij vermaard om zijn optredens als commentator voor de Duitse en 
Zwitserse televisie. Hij lardeert zijn betogen met een onnavolgbaar soort 
humor, overigens is dit ook bekend bij bezoekers van Nederlandse toptoer-
nooien. 
 
Overal is Vlastimil Hort een graag geziene gast, niet in het minst door zijn 
bescheidenheid. Ook stelt men het zeer op prijs, dat hij in is voor gedach-
tenwisselingen over bijna ieder onderwerp, in èn buiten de schaakwereld. 
 
De Weesper Schaakclub is dan ook trots om u Vlastimil Hort voor te stellen 
als de simultaangever van de seance in de zalen van de Rabobank Weesp in 
het kader van haar 75-jarig bestaan. 
 

 
H. Boom, W. Scheermeijer, A. Dullemont en anderen 
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Het jeugdfestijn Doorgeefschaak 
 
De jeugdafdeling wordt niet vergeten tijdens de vie-
ring van het 75-jarig jubileum. Naast diverse aardige 
activiteiten en activiteitjes tijdens de wekelijkse 
jeugdbijeenkomsten is er één specifiek jeugdfestijn. Bij 
de senioren wordt het niet altijd als iets gezien wat met 
schaken heeft te maken, maar bij de jeugd zijn ze er dol 
op: Doorgeefschaak. 
 

Terwijl in de Rabozaal in de Rabobank aan de Irenelaan Vlastimil Hort de 
schaaksimultaan verzorgt, wordt in de kantine van de WVGV vanaf 19.00 uur 
een doorgeefschaak-toernooi voor de jeugd gehouden. Dit toernooi is 
bestemd voor de WSC-jeugdleden en hun vrienden en vriendinnen. Er geldt 
slechts één voorwaarde om mee te kunnen doen: je moet kunnen schaken. De 
deelname is gratis. 
 
Wat is doorgeefschaak? Je speelt in een team van twee tegen een ander team 
van twee. Jij hebt wit en je maatje heeft zwart (of omgekeerd). De zwarte 
stukken die jij slaat geef je aan je maatje. Deze kan een zet doen met een stuk 
dat al op zijn bord staat óf een stuk op het bord zetten die hij van jou heeft 
gekregen. Je maatje slaat witte stukken en geeft die aan jou. Jij mag een zet 
doen met een stuk dat al op jouw bord staat óf een stuk op het bord zetten dat 
je maatje aan jou heeft doorgegeven.  
Kortom: hilariteit dat ongetwijfeld een groot festijn wordt. 
 
Aanmelden: door gewoon op 6 oktober om 18.45 uur aanwezig te zijn in 

de kantine van de WVGV. 
 
************************************************************* 
 
De receptie op 7 november 1998 
 
Naar alle vrienden en bekenden van de WSC is de uitnodiging uitgegaan, om 
op de receptie van 7 november het 75-jarig bestaan met ons mee te vieren. 
 
De tekst van de kaart luidde: 
 
 
Weesper Schaakclub 7 november 1923 - 1998 75 jaar 
 
 
 De Weesper Schaakclub viert haar 75-jarig jubileum.  
 
 Wij stellen het op prijs als u dit heugelijke feit met ons wilt meevieren. 
 Wij houden receptie op 7 november 1998 van 15.00 tot 17.00 uur, 
 in ons clublokaal, de kantine van de WVGV Papelaan 154 te Weesp. 
 
Correspondentieadres: 
Weesper Schaakclub Tijdens de receptie is een expositie 
Bolwerk 12 ingericht met de hoogtepunten van 
1383 ER  Weesp 75-jaar WSC in woord en beeld 
 
 
Wij hopen vele oude bekenden te mogen verwelkomen. 

 
De W.S.C. van ... -vervolg- 
 
sigaar uit eigen doos. 
In 1947 ging men weer terug naar 
de protestantse bewaarschool. 
Kosten fl.4,= per avond. De con-
tributie bedroeg toen 30 cent per 
week. In de ASB werd weer 
gespeeld met twee tientallen. In 
dit jaar bedankte van Deursen als 
voorzitter na een conflict met het 
dames-feestcomité der WSC Dus 
weet wel wat je in huis haalt. Na 
een interim periode van één jaar 
werd de destijds sterke clubspeler 
Haas sr. voorzitter. 
Het 25-jarig bestaan werd inge-
luid met een massa-vierkamp en 
nederlaag wedstrijden. Tot slot 
een daverende receptie in 'de 
Adelaar'. Burgemeester, gemeente 
secretaris en ASB-bestuur gaven 
blijk van hun belangstelling. Een 
grote feestavond werd aange-
boden door het damescomité, die 
op hun eigen wijze het 25-jarige 
clubleven in beeld bracht. 
In de notulen van de jaarvergade-
ring 1949 wordt slechts vermeldt 
dat het nadelig saldo van de feest-
avond fl.28,= bedroeg (later 
gecorrigeerd tot fl.19,50). Het 
kassaldo bedroeg toen fl.120,= bij 
een ledental van 29. 
Ook toen was er een zekere gene 
om in de plaatselijke pers zijn 
naam terug te vinden bij een 
nederlaag. Besloten werd dat 
alleen de winnaars of remise 
spelers vermeld zouden worden, 
alsmede zij die zich in de kop-
groep bevonden. 
Elf stoere knapen van de WSC 
trokken de stoute schoenen aan 
voor een voetbalwedstrijd tegen 
Naarden. De gemiddelde leeftijd 
zal toen wel iets lager geweest 
zijn. 
Opvallend is de vergaderziekte in 
deze periode. In 1948 waren er 
liefst 6 bestuurs- en 3 ledenver-
gaderingen. Hoofdthema's waren 
competitiesystemen en reisgeld 
vergoeding. De externe competitie 
was succesvol. Het 1e tiental werd 
kampioen van de 2e klasse 

  



  
 
WSC 75 jaar Jubileumnummer 1998 Blad : 11 

 
De W.S.C. van ... -vervolg- 
 
ASB en promoveerde naar de 1e 
klasse. 
 
In 1950 zou 'de Roskam' als 
clublokaal betrokken worden. 
Maar dit ging plotseling niet door. 
Men vond een tijdelijk onderko-
men in 'café Centraal'. 
 
In maart 1951 organiseerde de 
WSC in samenwerking met het 
bedrijfsleven een simultaanseance 
tegen Dr. Euwe en Van Scheltin-
ga. Dit vond plaats in het kader 
van het destijds populaire radio-
programma 'Haak in' van de 
NCRV.' Van de bedrijven die de 
wedstrijd sponsorden mochten 
werknemers meespelen. Deze 
simultaanseance werd gespeeld in 
het hoofdkantoor van 'Van Hou-
ten'. Voor de kankerbestrijding 
overhandigde de voorzitter 
fl.788,28 op een van de steravon-
den. 
 
In 1952 werd voor de eerste maal 
besloten op de braderie een stand 
te huren met als prijs een worst. 
Waarschijnlijk viel dit zowel 
letterlijk als figuurlijk in de smaak 
bij de Weespers. Er traden enige 
nieuwe leden toe. 
 
Het aantal leden was in 1953 weer 
tot 37 toegenomen met 2 
tientallen in de externe competi-
tie. Uit de notulen van de leden-
vergaderingen blijkt dat de agen-
dapunten nagenoeg onveranderd 
zijn gebleven met als dieptepunt 
de verschillen van mening over de 
interne competitie. 
Door drukke werkzaamheden 
moet de heer Zwaan zijn voorzit-
tersfunctie beëindigen en neemt 
na spannende verkiezingen de 
heer de Vries de hamer over. 
 
Bij het 30-jarig bestaan wordt 
naast de gebruikelijke receptie een 
feestavond in 'het Loosje' 
georganiseerd. De notulen ver-
melden wel een entreegeld van 1 
gulden. 
 Lees verder op pagina 14 

 
Het Schaakleven uitgebeeld tijdens het 25-jarig bestaan 
 
Onder: Dr. Max Euwe te paard 

 
 

 
Erelid W. Scheermeijer                                            Erelid M.C.F. Ottenhoff 
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Wethouder Hulsman doet de openingszet van de vierkamp G.Sosonko, J.Vogel, B.F.Enklaar en 
C.Zuidema tijdens de viering van het 50-jarig bestaan in 1973. Voorzitter W.van Deursen (rechts) 
ziet toe op een juist verloop. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
J.Gemmink ziet toe M.C.F.Ottenhoff, uiteraard met consumptiebonnenkas 
 

 
Ton Holdorp (links) tegen Alex Otten 
Op de achtergrond Andries van Dulken Voorzitter Wout van Deursen ten voete uit 
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Herkent u Jan Brouwer, Wim van Spengen, Nico Dalmulder, Henk van Ginkel, Ton Holdorp, Cees 
van Zadelhoff, Sonja Sondij, Arnold van der Hulst, Eduard de Veer, Han Hilders, de heer 
Maaswinkel, Jaap Schuring, Jan Gijzen en Ruud de Groot? 
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  dhr Maaswinkel, Sonja Sondij en Bert Hoetmer 
 

 
Broederstrijd: Hans versus Andries van Dulken 
 

 
Overzicht van de Philips-Duphar toernooi-zaal 

 
De W.S.C. van ... -vervolg- 
 
In 1954 wordt het eerste maand-
blad uitgeven. 
1955 kenmerkt zich door de ruzie 
tussen de KNSB en de ASB. De 
WSC kiest voor de KNSB en 
treedt met andere Amsterdamse 
verenigingen toe tot de 
Hoofdstedelijke Schaakbond 
(HSB later SGA). Dit bleef zo tot 
het eind van het conflict in 1962. 
 
In 1956 overlijdt de heer Zwaan, 
oprichter en jarenlang voorzitter 
van onze vereniging. Dit jaar 
wordt voor de eerste maal voor 
het Keizersysteem gekozen. Het 
ledental liep weer terug tot 25, 
waardoor de financiële toestand 
van de club moeilijk werd en de 
contributie verhoogd moest wor-
den. Gelukkig kwam daarna in het 
ledental een stijgende lijn. In 1959 
bedroeg dit weer 37. 
 
In 1958 hadden we een charman-
te jonge dame als lid, juffrouw 
Brink. Zij raakte bevriend met de 
Argentijnse grootmeester Oscar 
Panno. Ik meen zelfs dat ze er 
mee in het huwelijk is getreden. 
Liefde vermag veel. Geheel kos-
teloos liet ze haar vriend opdraven 
voor een simultaan. Connecties 
zijn veel waard. Later verzorgde 
zij een kosteloze simultaan tegen 
de meester van Roessel. Dit soort 
leden hebben we te weinig. 
Omstreeks deze tijd wordt intrek 
genomen in het gebouw van de 
woningstichting 'Patrimonium' 
aan de Utrechtseweg. Een ieder 
herinnert zich Moe de Bruin, de 
kloeke hen die in het begin van de 
avond ons kopje koffie verzorgde. 
Van het geld wat ze overhield, 
kocht ze later bij ons jubileum een 
grote beker. Om de 'Moe de Bruin 
- beker' werd gesnelschaakt. Waar 
is deze gebleven? 
In 1963 legde de heer de Vries 
zijn functie neer en werd de heer 
van Deursen weer onze voorzitter. 
De club groeide tot 41 leden. 
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Voor het 40-jarig jubileum werd 
er in het restaurant 'de Adelaar' 
een snelschaaktoernooi georgani-
seerd met een hoofdprijs van 
fl.100,=. Zelfs Jan Timman was 
één van de deelnemers, maar won 
niets. Jan zal dit bedrag nog wel 
eens vergelijken met de match 
met Karpov, 25 jaar later. 
Hiervoor was een prijzenpot van 4 
miljoen Zwitserse franken ter be-
schikking gesteld. 
 
De heer van Deursen legde con-
tact met Philips-Duphar voor een 
jaarlijks snelschaaktoernooi. Dit 
was een geweldig succes. Het 
eerste toernooi in 1964 trok direct 
80 deelnemers. Natuurlijk, het 
entreegeld was maar 1 gulden en 
de consumpties in de Philips-
Duphar kantine waren vrij. Dat is 
wel wat voor zuinige Hollanders. 
 
In 1964 speelde professor Baren-
drecht nog simultaan voor een 
bedrag van fl.100,=! Er waren 
toen nog andere financiële nor-
men. De WSC was op vele fron-
ten actief. In deze periode werd er 
ook enige malen tegen de ADE 
veteranen gevoetbald. Door het 
groeiende ledental werden we ge-
dwongen een ander onderkomen 
te zoeken. Op 4 november 1964 
werd de kantine van Geesink in 
gebruik genomen. Een week later 
brandde deze af waarbij al onze 
inboedel verloren ging. Ons lid 
Roetman was als vrijwillige 
brandweerman actief bij het 
blussen. Om te bewijzen dat hij 
alles geprobeerd had om nog iets 
te redden, bracht hij een verkoold 
pionnetje mee. 
Met de aangeboden hulp en een 
renteloze lening van fl.500,= van 
een lid kon er voor gezorgd 
worden dat de week hierop in de 
kantine van de rijwielfabriek 'De 
Magneet' weer geschaakt kon 
worden. Deze werd ons geheel 
kosteloos ter beschikking gesteld. 
 
Het maandblad ging door gebrek 
aan copy ter ziele, maar werd  

Het 20e Open Kampioenschap van de Stad Weesp 
 
De beste manier om informatie te geven over de jubi-
leum-actviteit '20e Open Kampioenschap van de Stad 
Weesp' ofwel het 'OK vd SW', is de aankondiging cq. 
uitnodiging die jaarlijks wordt verstuurd aan de 
deelnemers van de laatste vier jaar: 
 
 
 
************************************************************** 
Leghornstraat 2 
1109 BW  Amsterdam - Driemond Weesp, oktober 1998 
 
 "Open Kampioenschap van de Stad Weesp" 
 
Het is weer zover! De Weesper Schaakclub nodigt u van harte uit voor haar 
jaarlijkse toernooi. Dit jaar wordt het een extra bijzonder toernooi, want het is 
de 20ste editie en de WSC bestaat 75 jaar! Alle reden om op 
 
 ====> ZATERDAG  19  DECEMBER  1998 <==== 
 
naar Weesp te komen. Hieronder treft u de nodige informatie aan: 
 
    - Op zaterdag 19 december 1998 wordt van 's morgens 10.00 uur tot 

en met 's middags 17.00 uur, in de kantine van WVGV Papelaan 154 
te Weesp, het "Open Kampioenschap van de Stad Weesp" gehouden. 

 De winnaar mag zich "Kampioen van de Stad Weesp" noemen. 
 
    - Het betreft een open rapid kampioenschap. Er worden 7 ronden 

gespeeld, gebaseerd op het Zwitsers systeem. Per ronde heeft men 
25 minuten denktijd per persoon. 

 
    - Het prijzenpakket bestaat uit 3 hoofdprijzen en vele extra prijzen. 
 De hoofdprijzen zijn geldprijzen: 
 1e prijs fl. 300,-   2e prijs fl. 200,-   en een 3e prijs fl. 100,- 
 
    - Aanmelding: 
  tot 11-12-1998 via giro-overschrijving van fl.10,- op giro 

3690260 tnv Weesper Schaakclub te Weesp 
 
  na 11-12-1998 bedraagt het inschrijfgeld fl.12,50 en kan 

men zich telefonisch aanmelden tot en met DONDERDAG 
17-12-1998 bij: 

   A. Ottenhoff tel. 0294 - 414534 
 
  Inschrijving is ook mogelijk aan de zaal tot 09.30 uur, 

indien plaatsen beschikbaar (maximaal 90 deelnemers). 
 
Wij zien uw inschrijving met belangstelling tegemoet. 
Met vriendelijke schaakgroet, de toernooi-commissie. 
 
 Dit toernooi is mede mogelijk gemaakt door 
 RABOBANK WEESP-MUIDEN 
************************************************************** 
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75 vragen aan de voorzitter 
 
In dit jubileumnummer wordt teruggekeken op 75 jaar 
Weesper Schaakclub en worden de jubileumacti-
viteiten uitvoerig belicht. De redactie van deze speci-
ale uitgave van de 'clubkrant' wil ook de huidige tijd 
aandacht geven. De voorzitter van dit moment, André 
Ottenhoff, hebben we daarom met vragen bestookt. Hij 
wilde slechts meewerken, onder voorwaarde dat wij 75 
vragen zouden verzinnen. Toen bleek dat hij vragen 

over de 75-jarige bedoelde, hadden wij ons huiswerk al gedaan en bleek de 
opgave in het beantwoorden te zitten. 
 
1 - Hoe wil je je voorstellen? 
Ik dacht dat je een paar eenvoudige vragen had. Misschien voldoet een korte 
schaak-CV: ik ben 41 jaar (22 februari 1957), getrouwd en ben een geboren 
Weesper. Zolang ik mij kan herinneren is schaken één van mijn hobby's. De 
eerste keer dat ik lid werd van de WSC was ik een jaar of tien twaalf oud. Na 
een korte onderbreking ben ik in november 1976 weer lid geworden. In de 
ledenvergadering van 1977 gaf ik mij op als jeugdleider. Sindsdien ben ik op 
de voorgrond en/of achtergrond actief geweest binnen de WSC. Jeugdvoor-
zitter, Open Kampioenschap, bonnenkas, adressenbeheer inclusief etiketten 
voor het clubblad, etc. In 1995 gaf ik bij de toenmalige voorzitter Jan Willem 
Thurkow aan, dat ik voor een bestuursfunctie beschikbaar was. Er was sprake 
van een mogelijke vacature als penningmeester. Jan Willem zag echter ook de 
mogelijkheid om achter een mooie periode van 5 jaar voorzitterschap een 
punt te zetten en praatte mij die kant op. Zo werd ik in september 1995 
voorzitter/penningmeester. 
 
2 - Al spijt gehad? 
Nee, en voorlopig was ik ook niet van plan dat te krijgen. 
 
3 - Ik hoor niets over schaakprestaties of niveau? 
Dat spreekt toch voor zich. Kijk naar de stand en mijn regelmatig promove-
ren (bijna net zo vaak als mijn degraderen). Zonder gekheid, ik vind een leuke 
spannende partij belangrijker dan per se in de top spelen. Ik weet dat qua 
schaken er voldoende sterkere schakers binnen de WSC rondlopen. 
 
4 - Je was toch ooit de beste? 
Jazeker. Ik was één week lang de numero uno van de club. Op 7 februari 
1996 speelde op de eerste avond van de tweede periode het merendeel van 
groep 1 in een externe wedstrijd en die kregen dus een vervangende remise-
uitslag. Er was slechts 1 wedstrijd voor de interne voor groep 1. Die ene 
wedstrijd was die van mij en die won ik. Een uitgebreid verslag verscheen in 
het clubblad van maart 1996. De rest is historie. 
 
5 - Kan een voorzitter van de WSC wel buiten Weesp wonen? 
Nee, natuurlijk niet. Maar door Driemond als Weesp-Buiten te zien, is dat 
probleem ook weer opgelost. 
 
6 - Dus er is voldoende feeling met de basis? 
Ja, hoewel het jammer is dat de Kabel-TV Weesp niet in Weesp-Buiten is te 
ontvangen. Daardoor mis je toch het gemak om op eenvoudige wijze van de 
culturele, sportieve en verenigingszaken op de hoogte te blijven. Gelukkig is 
Radio Weesp goed te ontvangen en is de WSC daar regelmatig te gast. 
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later weer nieuw leven ingebla-
zen. Ons 1e tiental werd in 
1964/1965 kampioen van de 1e 
klasse HSB, kortom alles verliep 
nagenoeg vlekkeloos. Maar het 
huwelijk van de kroonprinses met 
de heer Claus von Amsberg op 10 
maart 1966 bracht onrust in de 
tent. Hier was Nederland weer op 
zijn breedst bezig. Een deel van 
de bevolking was het oneens met 
de keuze van prinses Beatrix, 
onder andere de verzetsbeweging. 
Er kwam een verzoek van de 
Oranjevereniging om aan de 
viering van de feestelijkheden 
deel te nemen. Toen het bestuur in 
meerderheid hiertoe besloot, zag 
de secretaris zich genoodzaakt 
zijn functie ter beschikking te 
stellen. Het 45-jarig bestaan werd 
op bescheiden wijze gevierd. 
Het ledental groeide gestaag en 
men was naarstig op zoek naar 
een groter onderkomen, want 'De 
Magneet' kantine werd te klein. In 
1968 kwam overeenstemming 
voor het gebruik van de aula van 
de LTS. Het ledental bedroeg toen 
68. 
 
In 1969 deed men een poging de 
clubkas te spekken door in te 
schrijven voor een quiz, geleid 
door de destijds bekende quiz-
master Johan Bodegraven. De 
hoofdprijs in de finale was 
fl.1000,=. Voor dat bedrag zet 
Francois Boulanger (waarom niet 
gewoon Frans Bakker?) zijn 
strikje niet meer recht. Het werd 
overigens een flop. 
 
Het snelschaak evenement 
Philips-Duphar - WSC groeide als 
kool. Het aantal deelnemers steeg 
naar 112, 154, 180 en in 1967 
zelfs tot 262 deelnemers, ondanks 
dat het deelnamegeld verhoogd 
was tot fl.5,= en de consumpties 
niet meer vrij waren. Men dacht 
er zelfs aan dit toernooi officieel 
als snelschaak kampioenschap 
van Nederland uit te schrijven. 
Verder dan de  
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voorronde hebben we het niet 
geschopt. 
De 10e editie van het snelschaak-
toernooi bij Philips-Duphar telde 
257 deelnemers (zie pagina 14) en 
werd als voorronde voor het 
officiële Nederlandse snelschaak 
kampioenschap gekwalificeerd. 
Maar het toernooi liep terug in 
populariteit door niet duidelijke 
oorzaken en stierf een zachte 
dood. 
 
Het 50-jarig jubileum in 1973 
wordt gevierd met een vierkamp-
wedstrijd. De gemeente Weesp en 
Philips-Duphar ondersteunde met 
respectievelijk fl.500,= en 
fl.700,= de kosten voor een vier-
kamp tussen Zuidema, Enklaar, 
Sosonko en Vogel (prijzenpot 
fl.750,=) alsmede vierkampen 
voor de leden. 
In 'de Tapperij' werd het 50-jarig 
bestaan in besloten kring een 
gezellige aangelegenheid. 
De komende seizoenen schom-
melt het ledental tussen 80 en 90 
(waarvan circa 20 jeugdleden) en 
wordt met 3 tot 4 tientallen aan de 
competitie deelgenomen. 
 
Op 15 januari 1974 krijgt de WSC 
bij koninklijk besluit voor 
'minder' dan 30 jaar de goedkeu-
ring van de overlegde statuten. 
Veel opwinding bracht dit niet 
teweeg. Ons lid J.Wouters slaagt 
voor het diploma 'schaakinstruc-
teur'. Deze cursus was destijds 
door de KNSB op poten gezet. 
Het is twijfelachtig of hiermee in 
een behoefte voorzien werd. 
Ondanks zijn aanwezigheid en 
bereidheid dit in de praktijk toe te 
passen, is de animo niet bijzonder 
groot.  
Maar de W.S.C. zat niet stil. Aan 
de jeugd werd veel aandacht 
besteed. Verder veel activiteiten 
op de braderie en Koninginnedag.  
 
In deze jaren was de oranjever-
eniging bereid de kosten van 
sterke simultaanspelers voor haar 

75 vragen aan de voorzitter - vervolg 
 
7 - Waar komt de passie voor het schaken vandaan? 
Van huis uit. Thuis speelden we met mijn vader en drie 
broers. Het was de tijd van Fischer en Spasski en het 
schaakbord stond permanent op tafel. Wij speelden 
rustig een complete match van 24 partijen op 1 dag. 
 
8 - Waar komt de passie voor de WSC vandaan? 
Dat komt natuurlijk door mijn vader: Thijs Ottenhoff. 
De WSC dat was zijn cluppie; daar deed hij heel veel voor. Door zijn 
betrokkenheid ben ik er in de loop der jaren ook steeds meer en meer aan vast 
komen zitten. Hij heeft vaak op mij ingepraat om bestuurstaken op me te 
nemen; om hobbels glad te strijken etc. Alles om wille van de WSC. Hij heeft 
mij gewoon aangestoken. Apetrots was ik toen hij erelid werd. 
 
9 - Zullen we even door wat vragen rennen? Goed. 10 - Voetballen? Nooit 
in clubverband gedaan. 11 - Andere sporten? Volleybal tijdens mijn 
studententijd. 12 - Andere hobby's? Ja. 13 - Zoals? Mijn hond, lezen, 
computers, organiseren, skiën, video. 14 - Grote hond? Een labrador: Bor  
15 - Schrijvers? Ludlum en anderen. Wel allemaal het soort boeken met 
spionage en politieke intriges. 16 - Computers: hobby of beroep? Beide.  
17 - Goeroe? Nee, wel fanatieke gebruiker, ik kan eigenlijk niets meer 
zonder dat ding. 18 - Spelletjes? Dat laat ik aan mijn vrouw over. 19 - 
Schaakt ze? Ja. 20 - Wint ze van je? Alleen op het straat-schaakbord met 
hulp van Cor Roetman, en dat moet ik vaak horen. 21 - Vrouwenschaak? 
Hoe meer hoe beter, ik geloof niet in mannensport of iets dergelijks, ik geloof 
in kwaliteiten. 22 - In torens? Ook. 23 - Organiseren als hobby? Ja, dat is 
ook zoiets als hobby en tevens beroep. Het zit me in het bloed; ik doe het 
graag. 24 - Solo? Liever niet natuurlijk, want er is altijd veel te doen, maar ik 
heb inderdaad wel het liefst de touwtjes in handen. 25 - Slecht kunnen 
delegeren? Nee, dat is het niet, of misschien ook wel. Het is meer dat ik het 
gelijk goed wil doen. Het is voor mij liefde-werk-oud-papier in schaarse vrije 
tijd en ik doe het omdat ik het leuk vind. Voor een ander geldt dat ook en ik 
wil die ander niet verplichten. Het mooiste is natuurlijk als een samenwerking 
vanzelf gaat. 26 - Plezier hebben? Absoluut, als dat er niet is, moet je direct 
stoppen. Wat niet wil zeggen dat je niet extra je best mag doen als het even 
tegen zit en dat geldt ook bij liefde-werk-oud-papier. 27 - Actieve leden? Die 
zijn er nooit genoeg. 28 - Bij de WSC? De WSC is geen uitzondering. 29 - 
Zijn er op dit moment voldoende? Nee, voor de vaste taken redden we het 
net. Als er iemand zou stoppen moeten er flink worden gezocht. Voor 
incidentele klussen, zoals rond het 75-jarig bestaan, zijn er gelukkig 
voldoende vrijwilligers. Dat is heel normaal voor klussen met een beperkte 
duur. 30 - Zie je het als een probleem? Nee, niet als een acuut problemen. 
31 - Wat is er leuk aan skiën? Ik ben gestopt dat uit te leggen aan niet-
skiërs. 32 - Waarom, je kunt mij toch wel overtuigen? Misschien, 
misschien niet. Ik heb ooit geprobeerd iemand over te halen, die vond het 
helemaal niks. Totdat hij zelf een keer ging, toen sprak hij over niets anders. 
Als je wilt weten wat er leuk aan is, dan moet je gewoon zelf gaan: ervaar het 
maar. 33 - En jij hebt het ervaren? Ja, en sindsdien ben ik verloren. Een 
avond schaken moeten afzeggen, dat kan voorkomen. Een jaar niet gaan 
skiën, dat kan ik me niet voorstellen. 34 - Dus als je periode-kampioen kan 
worden en de vakantie staat voor de deur..?  Dan ga ik skiën en probeer de 
volgende periode kampioen te worden. 
 Vervolg op pagina 18 
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35 - En dat noemt zichzelf voorzitter? Ja. 36 - Dat 
kan toch niet? Ik zou niet weten waarom niet. Laten 
we maar zeggen dat het de kunst van het relativeren is. 
37 - Maar dat is het niet? Nee, natuurlijk niet. Het 
heeft veel meer te maken met het feit dat ik geen 
topschaker ben en dat er dus ook ruimte voor andere 
zaken is. 38 - Video: je neemt alles op? Niet alles. Ik 
heb een camera en film op vakantie, op familiefeesten 

etc. Meer nog dan het opnemen is het monteren mijn hobby. Geluidje mixen, 
muziekje eronder, dat soort zaken. 39 - En dan opsturen naar 'de leukste 
thuis'? Dat heb ik nog nooit gedaan, maar wie weet. Het gaat mij om een 
leuk verslag, bijvoorbeeld al filmend meeskiën met de groep en een paar 
leuke of spectaculaire shots maken. 40 - Weer dat skiën? Ja, een hobby 
combineren met een hobby. Mooi toch. 41 - Film je ook schaken? Als kijk-
sport is schaken toch lastig. En spectaculaire beelden kan ik me moeilijk 
voorstellen; daarvoor moet je een ander medium nemen zoals kranten-
verslagen.  
 
42 - Nu we weer bij schaken zijn aangeland: een paar ja/nee vragen. 
Afbreken? Nee. 43 - Noteren? Ja. 44 - Schaakles? Ja. 45 - Arbitrage? Nee. 
46 - Schaakarbiter? Ja. 47 - 20.00 uur? Kwart voor 8. 48 - 1e team? 
Absoluut. 49 - 2e team? Natuurlijk. 50 - 3e team? Zou heel mooi zijn. 51 - 
4e team? Niet realistisch. 52 - Jeugd? Ja! Zonder jeugdafdeling is een 
vereniging geen vereniging. 53 - Roken? Nee. 54 - Een algeheel rookver-
bod? Nee. (Ik bedoelde net dat ik niet meer rook). Er moet altijd een 
mogelijkheid zijn voor de rokers, de vraag is alleen waar, wanneer, tot 
hoelang. Wederzijds respect moet het compromis geven. De standpunten 
staan teveel tegenover elkaar om het eens te worden. 55 - Terug naar 
ja/nee? Ja. sorry. 56 - Snelschaken? Ja. 57 - Doorgeefschaken? Nee. 58 - 
Bekercompetitie? Pas. 59 - Ja of nee? Nee. 60 - Maandblad? Nee. 61 - 
Nee? Ja. 62 - Hoezo? Een clubblad vind ik van wezenlijk belang, maar een 
maandblad is niet reëel. Je krijgt het amper gevuld. Ik vind de keuze voor een 
kwartaalblad dan ook een ideale oplossing. Het blad wordt denk ik beter, 
maar in ieder geval meer, gelezen dan voorheen. 62 - Het OK vd SW? Ja. 
Maar de officiële naam spreekt alleen aan als je voluit het 'Open 
Kampioenschap van de Stad Weesp' zegt. Dan zeg ik zelfs 20x ja. 63 - Is het 
jouw 'kindje'? Ja en nee. Nee, want het bestond al voordat ik er bij 
betrokken raakte. Ja, omdat ik bij circa 16 edities zeer nauw betrokken ben 
geweest en er voorlopig bij betrokken blijf. 64 - Moet je zoiets niet stoppen 
op het hoogtepunt? Alleen als je merkt dat de deelname rap terugloopt; niet 
als de deelname telkens 10 tot 20 deelnemers onder de maximum capaciteit 
zit. 65 - Hoelang gaat het door? Geen idee; 5 jaar? 66 - Ja. Moet ik nu 
vragen stellen? 67 - Nee. Heb je doelen? Ja. 68 - Blijf je 25 jaar voorzitter? 
Kom zeg. 69 - Heb je trek in nog een paar open vragen? Ja. 
 
70 - Wat is er kenmerkend aan de WSC? 
De sfeer. Die is open, vriendelijk, kameraadschappelijk, gezellig. Ondanks 
dat schaken een individuele sport is, is er toch veel aandacht voor elkaars 
partij. Er wordt veel geschaakt nadat de officiële pot voor de interne 
competitie gespeeld is. Zeker nu we al weer enige tijd bij de WVGV 
onderdak hebben, blijkt dat de bar een belangrijke plaats inneemt. 
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rekening te nemen. Ik herinner me 
nog een simultaan van Dr. Max 
Euwe op 30 april 1976. De man 
was toen reeds 75 jaar. De ver-
goeding zal niet bijzonder hoog 
geweest zijn. Jammer genoeg zijn 
de resultaten niet in ons archief 
terug te vinden. Zelf was ik zijn 
laatste tegenstander. Hij bood me 
remise aan, waarop ik destijds 
apetrots was. Nu ik zelf deze 
leeftijd heb, realiseer ik me dat 
deze sympathieke man zo snel 
mogelijk terug wilde naar moeder 
de vrouw om gezellig een bakkie 
leut te drinken. Onvoorstelbaar 
wat deze geweldige schaker voor 
de Nederlandse schaaksport bete-
kend heeft. Altijd vriendelijk en 
eenvoudig. Als ex-wereldkampi-
oen de tegenpool van Kasparov. 
Verder staat mij nog een simul-
taan van Rob Hartoch voor de 
geest tijdens de Sluis- en Brug-
genfeesten, waarbij zijn tegen-
standers in een mini-reuzenrad 
zaten. 
Het eerste rapidtoernooi wordt in 
1976 gehouden en vernoemd naar 
ons erelid Scheermeijer. Er waren 
61 deelnemers. Na 3 jaar wordt 
het toernooi omgedoopt in 'Open 
Kampioenschap van de Stad 
Weesp'. Het ontbreken van ons 
huidige computerteam beperkte in 
het begin het aantal ronden tot 
vijf. 
 
In 1977 wordt voor de simultaan 
op Koninginnedag door de WSC 
Donner als kandidaat naar voren 
geschoven, maar de oranjevereni-
ging kan de aanwezigheid van 
deze enigszins controversiële 
figuur niet op prijs stellen en het 
wordt Bouwmeester. 
De WSC had schijnbaar voldoen-
de middelen om bij de opening 
van het schaakseizoen in augustus 
Donner zelf alsnog te contrac-
teren. Overigens was hij niet in al 
te goede doen. Het jaarverslag 
meldt dat verschillende leden de 
grootmeester verslagen  
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hebben. Zo hoog was ons peil 
beslist niet. 
Daarna wordt door de oranjever-
eniging de geldkraan voor scha-
ken wat teruggedraaid en wordt 
de simultaan weer door sterke 
clubschakers verzorgd. 
 
In het jaar 1977 ontstaat ook een 
conflict binnen de vereniging, 
wanneer op de jaarvergadering 
besloten wordt de relatie met de 
AMRO-bank te verbreken. Vanuit 
politieke kringen werd de directie 
verweten de onderdrukkingspoli-
tiek in Afrika indirect te onder-
steunen. Dit standpunt wordt in de 
vergadering met meerderheid 
overgenomen. Dit leidde ertoe dat 
een van de bestuursleden aftrad. 
Hieruit blijkt dat het gevaarlijk 
kan zijn, wanneer politiek en sport 
aan elkaar gekoppeld worden. 
 
Het 55-jarig bestaan in 1978 
wordt herdacht met een 
massakamp tegen Isolani. 
 
Op 18 maart 1979 overlijdt de 
heer van Deursen tijdens zijn 
vakantie. Hij was 40 jaar lid, 
waarvan 25 jaar bestuurder. De 
betrokkenheid met de WSC was 
onvoorstelbaar. Tijdens zijn over-
winteringsperiode op Mallorca 
miste hij vooral zijn schaakclub. 
Kenmerkend hiervoor is de brief 
van 14 april 1978 aan de leden 
van de club, waarin zijn heimwee 
duidelijk naar voren komt. 
De heer Kaldenberg neemt zijn 
functie als voorzitter over. 
Opmerkelijk is nog de uittocht 
van onze sterkere spelers in de 
jaren 1977 tot 1980. De gemid-
delde speelsterkte wordt beslist 
minder. 
 
Tot ons 12e lustrum verloopt alles 
probleemloos. Ons 60-jarig 
bestaan in 1983 werd opgeluisterd 
door een simultaan door John van 
der Wiel aan 40 borden. De ons te 
vroeg ontvallen  

75 vragen aan de voorzitter - vervolg 
 
71 - Wat is de sterkste kant van de WSC? 
Wat dacht je van de kenmerken uit je vorige vraag. Dat 
en de stabiliteit in grootte en sterkte van de vereniging. 
Natuurlijk zijn het factoren die elkaar beïnvloeden 
zowel in positieve als negatieve zin. Op dit moment 
hangt er een sfeer in de vereniging met een positieve 
stimulerende uitwerking. Het enthousiasme om het 75-
jarig bestaan te vieren zoals we dat van plan zijn is daar 
zowel reden als gevolg van. 
 
72 - Wat is de zwakste kant van de WSC? 
Na de vorige vraag, is deze wel heel verrassend. Vanwege de festiviteiten zal 
ik net doen alsof de WSC geen zwakke kanten heeft. 
 
73 - Heeft de WSC toekomst? 
Jazeker. De WSC heeft een stabiel aantal leden. De WSC heeft een jeugd-
afdeling; en wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. De WSC heeft een harde 
kern van enthousiaste leden, die er alles aan gelegen is om de zaakjes vlotjes 
te laten verlopen. Er kunnen altijd wel kanttekeningen worden gemaakt, maar 
als je uitgaat van het positieve, dan zijn de negatieve puntjes slechts ver-
beterpunten. Iedereen weet dat het altijd beter kan, als je je daar voor 
openstelt, en dat doen we, dan biedt de toekomst volop mogelijkheden. 
 
74 - Hoelang mag een voorzitter blijven zitten? 
Als je de statuten er op naslaat, dan is er geen maximum gedefinieerd. Denk 
maar aan 'de periode van Deursen'. Een voorzitter mag dus net zo lang blijven 
zitten als de ledenvergadering hem laat zitten. Ik denk dat een voorzitter die 
blijft zitten, niet lang voor zal zitten. Een goede voorzitter heeft het veel te 
druk om te zitten; die is bezig de vereniging in beweging te houden, leden te 
motiveren, te mobiliseren, te stimuleren. Leden zullen een voorzitter niet zo 
gauw wegsturen, zeker bij de WSC is dat niet de gewoonte. Het is dus van 
belang dat een WSC-voorzitter zelf inziet wanneer het voor de vereniging 
beter is als een ander, met nieuw elan, de fakkel overneemt. 
 
75 - Heb je ter afsluiting nog een wens voor de jarige vereniging? 
Ja, ik wens de WSC goede bestuurders en veel actieve leden toe. Een 
vereniging wordt tenslotte gemaakt door zijn leden, zeker niet door zijn 
bestuur. Bestuursleden zijn over het algemeen wel min of meer gedreven, 
maar kunnen niets zonder de positieve respons van de leden. Een WSC met 
actieve leden, is een WSC met toekomst. Dat is wellicht een mooie afsluiter: 
ik wens de WSC toekomst. 
 

 
 De Toekomst! 
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De feestavond voor leden en partners 
 
Het jubileumfeest wordt op vele manieren gevierd. 
 
Eén van die manieren is de feestavond op de dag van 
oprichting: zaterdag 7 november.  
Deze feestavond voor leden en partners kent een aantal 
verrassingen. 
 
De organisatoren van de feestavond hebben slechts 

weinig los gelaten. Wat we weten is... 
 
de lokatie:  de kantine van de WVGV 
het aanvangstijdstip:  zaal open 19.30 uur 
life-muziek:  Rob Haas uit Almere 
de reden waarom geen WSC-lid dit mag missen:  het 75-jarig bestaan 
 
 
************************************************************** 
 
 
Dat de leden van de WSC elkaar ook buiten de wekelijkse clubavond 
tegenkomen is niets nieuws. Dat deze ontmoetingen soms diepe sporen 
achterlaten kan als een verrassing komen. Lees wat de malle molen van het 
leven via de malle molen van de kermis heeft laten plaatsvinden... 
 
In de malle molen 
 
De organisator van het Sluis- en Bruggenfeest had het idee opgevat het 'reuze 
rad' van de kermis van 2 tot 5 voor een simultaan tegen Rob Hartoch in te 
zetten. Een beetje lacherig stond ik te kijken naar iets wat een spektakelstuk 
zou moeten worden. De carrousel met ongeveer 10 bakken was nog maar half 
gevuld. Aan het weer lag het niet. De zon scheen uitbundig. 
'Moet je niet meespelen?' hoorde ik plotseling achter me. Ook Raudenbusch 
en zijn vrouw bezochten de braderie.  
'Ben je gek; bovendien heb ik geen geld bij me.'  
'Geen probleem, ik betaal' antwoordde Werner.  
Met zijn vrouw op de achtergrond zag ik nog een redelijke vluchtweg: 'Alleen 
als jij het ook doet.'  
Dat gaat dus niet door, dacht ik, zijn vrouw blijft niet zo lang wachten. Maar 
zij mengde zich ook in het gesprek: 'O ja, leuk.' zei ze tot mijn schrik. 
Daar zaten Werner en ik dus in de malle molen. Hartoch blij dat hij eindelijk 
twee echte schakers in dat ding had. De meeste wilde voor een rijksdaalder de 
hele middag draaien. Ik voelde me net achterlijke Jantje en keek meer naar 
het publiek om enigszins weg te duiken wanneer bij het dalen een bekende in 
de buurt van de malle molen kwam. Ik heb een bloedhekel aan de joviale 
begroetingen onder deze omstandigheden. Dat ik bovendien verloor 
verwonderde me nauwelijks, maar maakte de zaak wel totaal onverteerbaar. 
Dat rondje Raudenbusch blijft me nog lang bij. 
 
Dick Spel 

 
De W.S.C. van ... -vervolg- 
 
Bertus van de Plas was de enige 
winnaar. 
 
Van 1983 tot 1989 zit er een gat 
in het archief van de WSC. Eind 
1983 neemt Nico Dalmulder de 
voorzittershamer over van de heer 
Piet Kaldenberg. De heer 
Dalmulder zal later worden opge-
volgd door Andries van Dulken. 
 
Eerst in 1989 staan er weer notu-
len ter beschikking. Leerzaam is 
hierbij 'de kwestie wijnflessen'. 
Een te starre houding van de 
betrokkenen leidde tot veel com-
motie in de vereniging. De voor-
zitter van het organisatiecomité 
'Open Kampioenschap van de 
Stad Weesp' stelde spontaan 2 
resterende flessen wijn ter be-
schikking aan de toenmalige 
interne wedstrijdleiders. Dat viel 
niet bij een ieder in goede aarde. 
Zelf ging ik als redacteur van ons 
clubblad ook niet vrij uit, omdat 
het enigszins kwetsende artikel 
klakkeloos geplaatst werd, hoewel 
ik me van de inhoud distantieerde 
Na verschillende bestuursverga-
deringen ging er zand over deze 
kwestie, waarbij ieder er van 
doordrongen was, dat er in het 
leven belangrijkere punten aan de 
orde zijn. Altijd goed om bij een 
eventueel conflict in de toekomst 
dit vooraf te realiseren. 
 
In 1990 trad Andries van Dulken 
als voorzitter terug. Zijn functie 
werd overgenomen door Jan 
Willem Thurkow. Hij deed dit 
voor 80 leden, onder wie 27 
jeugdleden. 
In 1990 stopt Autobedrijf Hans 
Mafait met de sponsoring van het 
inmiddels alom bekende rapid-
kampioenschap van Weesp. Na 
enige jaren zonder sponsor, wordt 
dit door de Rabobank overgeno-
men. Het aantal deelnemers 
schommelt tussen de 90 en 120.  
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De W.S.C. van ... -vervolg- 
 
Het 70-jarig bestaan wordt in 
1993 op bescheiden wijze ge-
vierd, teneinde de kas voor het 
75-jarig bestaan te spekken. 5 
leden, die meer dan 25 jaar lid 
zijn, krijgen de KNSB bonds-
speld opgestoken. Op de club-
avond wordt dit in een prettige 
sfeer gevierd. Het ledental liep 
van 1990 tot 1996 behoorlijk 
terug van 80 naar 57, hiermee een 
tendens volgend waarmee vele 
schaakverenigingen te kampen 
hadden. Vooral bij het jeugd-
schaak was het verval groot, 
ondanks de activiteiten van 
bestuur en jeugdcommissie. De 
teruggang is de laatste jaren 
gelukkig tot stilstand gekomen. 
 
Dat het jeugdschaak ook door de 
ouders van onze jeugdleden op 
prijs gesteld wordt, bleek uit hun 
aanwezigheid bij het 10-jarig 
jubileum van onze voorzitter van 
de jeugdafdeling de heer Vosse-
poel. 
 
Ook in de jaren 90 is er een 
uittocht van sterke spelers. Hier-
door wordt de speelsterkte van 
ons eerste team aanzienlijk min-
der, hetgeen degradatie naar de 
tweede klasse ten gevolge had. 
In 1995 wordt voor de externe 
competitie de tientallen terug-
gebracht tot achttallen. Met ons 
ledental moest het haalbaar zijn 
met 3 achttallen in te schrijven. 
Maar de praktijk besliste anders. 
De animo voor de externe is bij de 
WSC nooit bijzonder groot 
geweest. En hoogtepunt in het 
seizoen 1995/1996 was het beha-
len van de halve finale van de 
SGA-beker, mede door de inbreng 
van Tom de Gijsel. Deze speelde 
wel intern, maar kon extern alleen 
voor de beker worden ingezet, 
omdat hij ook voor een andere, 
sterkere vereniging uitkwam. Er 
zijn momenteel meer zogenaamde 
dubbelleden. 
 
In 1995 wordt het voorzitter-
schap overgenomen door André  

In onderstaand verhaal haalt Dick Spel een herinne-
ring naar boven, die grote gelijkenis vertoont met het 
verhaal uit de schaakfilm 'Leve de Koningin', waarin 
glansrollen worden vertolkt door Monique van der Ven 
en de kleindochter van Dr. Max Euwe. Een videoband 
van deze film is aanwezig in onze schaakbibliotheek. 
 
De simultaan 
 
Ik leerde schaken tussen de twee matches om het 
wereldkampioenschap door Euwe en Aljechin in 1936. Binnen de kortste tijd 
was ik verslaafd aan het spelletje. Mijn Pa, ooms en neefjes werden 
verslagen. Het weekblad 'Denksport' organiseerde in 1937 een simultaan aan 
40 borden tegen de secondant van Aljechin, een Oostenrijkse grootmeester, 
Eliskasis. Dit vond plaats in het Barleus Lyceum in Amsterdam-Zuid. Met 
mijn 14 jaar was ik nog een tenger ventje. Mijn broer was drie jaar jonger, 
maar bij de film boven de 14 jaar liep hij door en ik werd gecontroleerd. Dat 
onderdeurtje zal Eliskasis dan ook nauwelijks serieus genomen hebben. Maar 
dat ik als jochie tot één van de laatste tegenspelers behoorde, trok wel bekijks. 
Om 12 uur 's nachts zouden de partijen die niet tot een eind gekomen waren 
door de toenmalige kampioen van Nederland, S. Landau, gearbitreerd 
worden. Deze joodse schaker zou later in Dachau jammerlijk vergast worden. 
Er zullen nog 5 of 6 spelers geweest zijn. Het hout kan ik nog wel tellen; 
materieel stond ik gelijk. Maar voor Landau was de arbitrage binnen enkele 
seconden duidelijk. Hij legde mijn koning om. Natuurlijk had hij het grootste 
gelijk van de wereld, maar als 14 jarige denk je slechts aan de prijs die bij 
remise te wachten stond: een halfjaarlijks abonnement op 'Denksport'. 
Jankend stapte ik op mijn fiets richting Spaarndammerbuurt in Amsterdam-
West waar ik woonde. Onderweg kwam ik op de Nassaukade mijn veront-
ruste vader tegen. Hij zag wel dat ik overstuur was. 'Wat is er met jou aan de 
hand?' Ik vertelde hem van het vermeende onrecht. Hij speelde ook schaak, 
maar ik kon hem toen al een dame voor geven. Heel objectief zal hij de 
situatie niet ingeschat hebben. Hij was een gewezen zeebonk. Wanneer ik zeg 
dat hij boos werd, is dat een understatement. 'Zijn ze bes....', we gaan naar ze 
toe. Dus weer een kwartier terug fietsen in de nacht. Bij het lyceum 
aangekomen waren er nog slechts enige mensen druk de rommel op te 
ruimen, maar die hadden niets met de simultaan te doen. Dus terug naar huis. 
Het gevolg was wel dat ik lid werd van de schaakclub 'Het Westen'. 
 
Dick Spel 
 
 

 
Dick Spel als simultaangever 
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Dick Spel is vaak vol lof over het 
OK vd SW. Toch heeft hij ook een 
minder prettige herinnering aan 
het Open Kampioenschap van de 
Stad Weesp. 
Een slimme tante 
Tijdens een van de rapidtoernooi-
en had ik in mijn 3e ronde een 
tegenstander van het vrouwelijk 
geslacht. Ik sta nog steeds ietwat 
onwennig wanneer ik een tegen-
standster tref. Volkomen mis-
plaatst, maar misschien ben ik 
geïndoctrineerd door Hein Don-
ner. Ditmaal liep het uitstekend. 
Een ontembare mataanval gaf 
binnen de kortste keren een ge-
wonnen stelling. Omdat ik die dag 
gasten kreeg, dacht ik van de 
verkregen vrije tijd even gebruik 
te maken ze te begroeten.  
'Ondekbaar mat in twee zetten, 
mevrouw.' Ik deed mijn eerste zet 
en wachtte op mijn overwinnings-
handdruk. Die bleef achterwege. 
Achteraf hoorde ik dat ze dat uit 
hygiënische overwegingen nooit 
deed. Dus ik zal er helemaal niet 
voor in aanmerking gekomen zijn. 
Wel zei ze: 'Ik zie het.' Dus stond 
ik op, meldde mijn overwinning 
aan de wedstrijdleiding en ging 
naar huis. 
Toen ik terugkwam kwam de 
wedstrijdleiding naar mij toe. Met 
enig leedvermaak vertelde men 
mij dat ik een nul had. 
'Intelligentje, leg me dat maar 
eens uit' was mijn reactie. En daar 
kwam de aap uit de mouw. 
De dame had haar zet uitgevoerd 
en mijn tijd weer ingedrukt. Zelfs 
een aap kon haar nu mat zetten, 
maar die mag niet aan mijn 
stukken komen. Iedereen zag dat 
mijn vlag ging vallen, maar ik zat 
gezellig thuis.  
Deze variant was mij onbekend. 
 Dick Spel 

 
De W.S.C. van ... -slot- 
 
Ottenhoff. Deze wordt direct 
geconfronteerd met een geweldig 
probleem. De huur met bijkomen-
de kosten voor ons onderkomen in 
de aula van de LTS waren al erg 
pittig. Plotseling werd de 
vereniging voor het feit gesteld 
dat de huur per avond fl.50,= 
verhoogd werd, met eenzelfde 
verhoging voor het volgende jaar 
in het vooruitzicht. Een aanslag 
op het voortbestaan van de WSC. 
Met spoed werd een commissie 
samengesteld om te onderzoeken 
waar elders onderdak gevonden 
kon worden. Uiteindelijk slaagde 
men zeer goed bij de WVGV. In 
hun kantine konden we de schaak-
avond voortzetten. Overigens was 
dit een zwak staaltje van cultureel 
beleid van Weesper instanties. Uit 
deze hoek ondervond de WSC 
geen enkel gehoor voor onze 
moeilijkheden. 
 
De sfeer in ons nieuwe lokaal is er 
niet slechter op geworden. 
Integendeel. Wel is ons rapid-
toernooi nu beperkt tot 80 deel-
nemers, maar dat nemen we graag 
op de koop toe. De organisatie 
van dit evenement is ongeëve-
naard. Er is geen rapidtoernooi, 
waarbij in een tijdsbestek van 
minder dan 7 uur, 7 ronden 
vlekkeloos afgewerkt worden! 
Bestuur en computer- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simultaan bij het 65-jarig bestaan 

deskundigen van de vereniging 
mogen hier trots op zijn. 
 
In 1996 verdween de bekercom-
petitie. Er kon voor de afvallers 
geen bevredigend alternatief voor 
de speelavond worden gevonden.  
Sinds 1993 hebben we intern 2 
toernooien in ons programma 
opgenomen, die ieder jaar met 
succes terugkomen. Met Pasen 
wordt er een rapidtoernooi van 3 
partijen gespeeld, met indeling 
aan de hand van de bestaande 
ranglijst. Met Kerst dolle verwik-
kelingen tijdens een snelschaak-
toernooi met tijdslimieten per 
speelsterkte. 
 
Zonder iemand te kort te doen 
mogen we gelukkig zijn met onze 
huidige voorzitter. In een tijd dat 
het clubleven over het algemeen 
terugvalt, loopt de WSC op 
rolletjes. Er is een prima 
jeugdopleiding onder leiding van 
Bertus Vossepoel. Een applaus 
voor Bertus is hier zeker op zijn 
plaats. Verder allerhande leuke 
schaakavonden bij feestdagen. 
Tenslotte ons rapidtoernooi. We 
realiseren ons te weinig dat dit het 
best georganiseerde rapidtoernooi 
in Nederland is. 
 
Een vereniging met een bestuur 
vol inzet en een prettige sfeer als 
de onze zal over 750 jaar nog 
bestaan! 
 Dick Spel 
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Dankwoord aan de commissies 
 
Binnen elke vereniging is het 
tegenwoordig een opgave om 
voldoende mensen enthousiast te 
krijgen om een taak op zich te 
nemen. Veel te vaak komt het 
vele werk neer op de schouders 
van weinigen. 
Het is dan ook heel verfrissend 
dat de Weesper Schaakclub de 
bezetting van de diverse commis-
sies redelijk eenvoudig heeft 
kunnen invullen. 
 
Het bestuur dankt de leden van de 
PR-commissie, de commissie 
Panelen, de commissie Massa-
kamp, de commissie Simultaan, 
de commissie Receptie & Feest-
avond en de commissie OK-1998 
voor de vele uren, de inspanning 
en de inzet die binnen de commis-
sies en ter ondersteuning aan de 
bestuur zijn geleverd. 
 
In alfabetische volgorde werd de 
viering van het 75-jarig bestaan 
gerealiseerd door de leden:  
Wim de Boer,  
Wim van Dijk,  
Henk Dolman,  
Han Hilders,  
Gerrit Holtmanns,  
Rijk van Huisstede,  
Jan Moederzoon,  
Dirk Nijland,  
André Ottenhoff,  
Werner Raudenbusch,  
Cor Roetman,  
Frans Snijders,  
Dick Spel,  
Rob Tijssens en anderen. 
 
 
 
 
De W.V.G.V. en de W.S.C. 
 
De WSC heeft haar onderkomen 
in de kantine van de WVGV aan 
de Papelaan 154 te Weesp. 
Er is grote waardering en dank 
aan de vrijwilligers van de 
WVGV voor de wijze waarop zij 
ons laten voelen 'thuis' te zijn in 
hun omgeving. 

Onze sponsors 
 
Deze editie en de jubileumactiviteiten kwamen mede  
tot stand, doordat wij op de steun van onze adverteer-
ders en sponsors konden rekenen. Wij rekenen op uw 
steun om de adverteerders en sponsors niet te vergeten. 
 
Kantoorvakhandel De Ark, Nieuwstad 46, tel 412335 
 
Bakker Warmtetechnisch buro, Roskamstraat 1, tel 
412544 
 
Carrière Optiek, Breedstraat 12, tel 414401 
 
Notariskantoor van Elten, C.J.van Houtenlaan 14, tel 413131 
 
Fakkeldij, Slijkstraat 24, tel 412435 
 
Gooyer & Raaymakers, Oudegracht 61, tel 412308 
 
Juwelier Hans Luijer, Nieuwstad 42, tel 450228 
 
Loodgieters- en sanitairbedrijf F.J.M.Hesseling, Blomstraat 2, tel 412279 
 
Groen Makelaardij, Slijkstraat 6, tel 417118 
 
De Groot Luchtkanalen, Nijverheidslaan 13, tel 416715 
 
Sigarenspeciaalzaak W.F.van Kassel, Binnenveer 3, tel 413082 
 
Fitnesscentrum Manhattan, Breedstraat 14, tel 419878 
 
Slijterij Wijnhandel Overmars, Binnenveer 5, tel 412137 
 
Rabobank Weesp Muiden en omstreken, Prinses Irenelaan 6, tel 496496 
 
Foto Scheermeijer, Winkelcentrum Hogewey, tel 414728 
 
Italiano Selene, Slijkstraat 10, tel 480862 
 
Skyline Aerobics, Achteromstraat 2, tel 411757 
 
Solvay Pharmaceuticals, C.J. van Houtenlaan 36, tel 477000 
 
café Toeters & Bellen, Herengracht 1, tel 480002 
 
Schildersbedrijf J.Veldhuijsen, Middenstraat 86, tel 418251 
 
Autorijschool Voogt, Reigersweide 78, tel 413102 
 
Bouwbedrijf Albert Vree & Co, Nieuwstraat 46, tel 412532 
 
Speciale dank spreken wij uit aan: 
 
 * de gastheer van de simultaan op 6 oktober 1998  
   * én hoofdsponsor van het Open Kampioenschap van de Stad Weesp 
 
 RABOBANK WEESP MUIDEN en omstreken 
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Schaken bij de Weesper Schaakclub is de juiste zet voor elke schaakliefhebber 

 
Hou je van schaken ? 
 
Wil je leren schaken ? 
 
Wat hebben wij je te bieden ? 
 
 - een maand gratis lidmaatschap 
 - jeugdschaak 
 - seniorenschaak 
 - interne clubcompetitie 
 - externe competitie  
 - toernooien 
 - bijzondere schaakavonden 
 - simultaan 
 - snelschaak 
 - begeleiding 
 - een gratis schaakbibliotheek 
 - een gezellige sfeer 
 - een prima clublokaal 
 
Wat moet je doen om hiervan te profiteren ? 
 
 - kom eens langs op dinsdagavond en proef de sfeer 
 - draai zonder verplichtingen een maand lang mee 
 - nadere informatie 414534 of 411726 
 - deze oproep is onze eerste stap, nu die van jouw... 
 
Kontributiekorting 
 
 - 50% voor leden tot 18 jaar 
 - 25% voor leden vanaf 65 jaar 
 
Tot ziens op dinsdagavond 
 
 - jeugd (vanaf 8 jaar) van 19.00 tot 19.45 uur 
 - senioren (vanaf 16 jaar) van 20.00 tot 23.30 uur 
 
Speellokaal 
 
 - kantine WVGV Papelaan 154 te Weesp 
 
 

    


