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Voorwoord

De schaakvereniging Almere bestaat alweer 30 jaar!
En dat willen we graag weten. En aan anderen laten weten. Al 
degenen die de vereniging een goed hart toedragen. Vandaar dit 
jubileumboekje.

Schaken is een sport-met-passie. Voor jong en oud. Dat moet 
een beetje blijken uit de inhoud van deze eenmalige uitgave. 
Veel foto’s, verhalen en onvermijdelijke memorabilia. En geen 
partijen, statistieken en overzichten van kampioenschappen: 
onze clubhistorie is gemaakt door alle betrokkenen in verleden 
en heden, niet door de schaakstukken!

Het is erg fijn dat het gelukt is om de geschiedenis op deze 
manier zichtbaar te maken en iets te kunnen vast houden van 
lief, leed en vreugde. Dank daarvoor aan alle inbrengers van 
materiaal en teksten en aan het gelegenheidsredactieclubje. 
En speciale dank aan Casparis Consult B.V. voor het financieel 
mogelijk maken.

Veel lees- en kijkplezier!

Johan Bertelkamp
voorzitter 
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Ontstaan en wording
Adriaan van de Zwan, Eli Molenaar, Ger Buskop en Martin de 
Wit waren de founding fathers. Zij namen het initiatief tot de 
DSF, de Denksport Federatie Almere, met daaronder een drietal 
afdelingen schaken, dammen en bridge. Het was het jaar 1979. 
Almere kwam net boven het riet uit, althans in Haven. De rest 
was nog troosteloos zand.

Een stukje in de lokale krant maakte melding van de DSF in 
oprichting. Ton Sprong, inmiddels erelid van de club, was het 
eerste lid dat zich aanmeldde voor de schaakafdeling. Hij was 
ook aanwezig bij de formele oprichtingsvergadering. De eerste 
schaakvoorzitter  werd  Eli  Molenaar,  terwijl  Adriaan  van  de 
Zwan, een dammer, de eerste voorzitter werd van de DSF. En 
meteen ook de laatste van de DSF in zijn oorspronkelijke opzet. 
De  bridgers  gingen  in  1988  hun  eigen  weg.  Ze  konden  die 
schakers en dammers niet goed zetten. Allerlei kleine dingetjes. 
Ze wilden niet betalen aan evenredigheid, met name niet voor 
die  kleine  damafdeling.  En  toen  ze  maar  zelf  een  eigen 
prijzenkast moesten aanschaffen was hun liefde voor de koepel 
bekoeld. Overigens zitten we nu weer samen in het Annapark 
…

Tot 1993 bleef de naam DSF gehandhaafd. Ton (als voorzitter 
van de afdeling Schaken) heeft samen met Adriaan (voorzitter 
van de afdeling Dammen) toen de stoot gegeven tot opheffing 
van het  samenwerkingsverband. De damafdeling kwijnde wat 
weg,  de  schaakafdeling  bloeide,  de  verhoudingen  waren  erg 
scheef  komen te liggen.  De leden gingen akkoord en was er 
geschiedenis geschreven: SVA, SchaakVereniging Almere, was 
een feit. 
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In de loop der jaren sinds de start in 1979 heeft de SVA zich 
ontwikkeld tot een gevestigde kracht binnen de schaakwereld. 
En tot op heden is de club de enige gebleven binnen Almere.
Vanaf  het  begin  is  maandagavond  de  speelavond  geweest. 
Herhaalde discussies,  zeker ook bij menige ledenvergadering, 
hebben nimmer geleid tot wijziging. 
Competitieschaak is uiteraard de belangrijkste activiteit van een 
schaakclub. SVA kende van meet af aan levendige interne strijd, 
al  was de pikorde vaak al  wel van te voren bekend. En ook 
extern, in KNSB-verband en bij de onderbond SGA hebben we 
ons geweerd. Alle feiten zijn terug te zoeken in het onvolprezen 
archief dat op de website van de club te vinden is. 
Maar daarnaast heeft SVA zich met name onderscheiden op het 
terrein van het jeugdschaak. Zowel in verenigingsverband en in 
toernooiverband. Daarover elders meer.  

Schaakbespiegeling 
Almere  op zaterdag
Hoera, ik kon ontsnappen aan de kerstinkopen door uit te 
leggen dat mijn komst als supporter wel erg gewenst was. En 
Passant komt namelijk met twee Internationaal Meesters op, 
dus alle beetjes helpen. Koud binnen of er is een 
boterhamincident, inclusief officieel protest. Zo zout had de 
wedstrijdleider ze nog nooit gehad. Afijn, er staat niets over in 
de reglementen, dus afgewezen.      
Een Bunschoter op sloffen, hij was compleet vergeten die voor 
het vertrek  om te wisselen voor schoenen. Wellicht onder het 
motto op zijn sloffen winnen, maar Martijn hield hem keurig op 
remise.  Ja,  En Passant word niet zo maar kampioen op een 
slof en een oude voetbalschoen.

Helaas moest ik op tijd naar huis (laat komen op straffe van 
ophanging in de kerstboom), maar dit alles geeft veel stof tot 
nadenken.
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Leden
En wat  voor  leden  waren  dat  dan  die  de  SVA de  afgelopen 
dertig jaar bevolkten. 
Nou ja, knullen en mannen dus. Op een enkele uitzondering bij 
de jeugd en ook bij de senioren na, zoals vroeger Sonja Sondij 
en Alie Kootstra, en momenteel  Ada van der Giessen.  Leden 
van allerlei leeftijd, slag en achtergrond. En tezamen altijd een 
brede range in speelsterkte.
Bij  de  jeugd  van  “spellertjesspelers”,  al  dan  niet  tijdelijk 
gefascineerd door het schaakspel, tot echte schakers in de dop. 
Soms serieus  doorstotend tot hoog niveau.  Martijn  Woudsma 
maakt  de  laatste  jaren  de  A-poule  en  de  zomercompetitie 
onveilig en recent timmert Tobias Kabos zelfs landelijk aan de 
weg. 
Bij  de  senioren  het  beeld  van  een  normale  schaakclub.  Van 
bevlogen huisschakers die voor een potje komen tot de meer 
gedreven types die zich intern en extern in teamverband en ook 
in individuele toernooien op het scherpst van de snede weren. 
Overigens  zijn  we  nooit  landelijk  doorgestoten  in  de  senior-
topcompetities. Veel sterke spelers gaven en geven de voorkeur 
aan  gevestigde  topclubs  (de  nabijheid  van  Hilversum  en 
Amsterdam werkte dat  ook in de hand).  Maar dat maakte de 
SVA-gemeenschap juist ook meer homogeen. 

En natuurlijk zijn er leden te noemen die markant zijn buiten 
het schaakbord. Uit vele persoonlijkheden een tweetal.
Maarten  Manson  heeft  jarenlang  elke  ledenvergadering 
gepoogd het roken te verbannen. Als de vergadering begon stak 
hij meteen zijn hand op: “mag ik wat vragen   …. wilt u niet 
roken vanavond”. Na de eerste paar keer was de voorzitter hem 
voor en vroeg de zaal om niet te roken. Al met al een succes 
voor Maarten: zijn aanwezigheid was inmiddels  al voldoende. 
Op Echnaton gebeurde het een keer dat Ab Moolhuizen opstond 
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met  de  mededeling  dat  hij  astmatisch  was.  “Mijnheer  de 
voorzitter, dit is de eerste vereniging waar ik zonder problemen 
kan  schaken  (we  hadden  daar  in  de  grote  ruimte  een 
afgezonderd deel waar gerookt kon worden). Eindelijk fris en 
prettig”.  Zo  zie  je  maar,  de  ene  niet-roker  is  de  ander  niet. 
Inmiddels is roken zoals overal “naar buiten verbannen”, een 
volstrekt geaccepteerde zaak waar roken vroeger synoniem was 
met schaken.
Ook  Richard  Cramer  deed  zich  altijd  buiten  het  schaakbord 
gelden. Hij was (en is nog steeds!) de schrik van ieder bestuur, 
met  name  de  penningmeester.  Ieder  jaar  kon  hij  in  de 
ledenvergadering priemende vragen stellen n.a.v. het jaarverslag 
en liet zich niet door makkelijke antwoorden het bos in sturen. 
Dat was vaste prik en nam altijd wel de nodige vergadertijd in 
beslag terwijl achterin de zaal geschoven werd, want men wilde 
nu wel gaan vluggeren.

De schaakvereniging Almere is nog steeds één van de groteren 
van  het  land.  In  het  verleden,  omstreeks  het  twintigjarig 
bestaan, was het ledental gegroeid tot circa 160, met name door 
de zeer grote jeugdafdeling. Op een bepaald moment was alleen 
schaakvereniging Groningen nog groter.
Inmiddels staat het ledental op rond de 110. Dit is grotendeels 
veroorzaakt  door  een  halvering  van  de  jeugdafdeling.  Maar 
hoewel ook het aantal senioren is teruggelopen, kunnen we met 
het  huidige  aantal  leden  nog  steeds  een  interne  competitie 
organiseren met drie groepen. En dat is belangrijk omdat er dan 
voor ieder lid een aantal tegenstanders van gelijkwaardig niveau 
is.
In  de  externe  competitie  hebben  ook  altijd  een  groot  aantel 
teams gehad, waardoor er op maandagavond vaak een wedstrijd 
in onze speelzaal plaats vindt. Aan het eind van de avond is er, 
ongeacht welk team er speelt, dan ook veel belangstelling voor 
de wedstrijd.
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En nieuw dit  seizoen,  wordt  er  in  een  wat  informeler  sfeer, 
zonder ssssttttt en onder het  genot van muziek, een drankje en 
een hapje, op vrijdagavond geschaakt. Dit speelt zich overigens 
niet af in de speelzaal, maar in het café.
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Schaakbespiegeling 
Tweede  periode intern
Zo dat was ronde 4, nog 7 te gaan. Wil ik nog wat kans houden 
om een plek naar de A te krijgen, zal ik de rest moeten winnen. 
Dat zal dus niet lukken want 29 december zal ik mij moeten 
afmelden.
Zo rekenwonder zal u denken, maak je wel een echte kans? 
Vast wel, want ik doe mee. Over dat rekenen trouwens, in de 
beginstelling heeft wit 20 mogelijke zetten tot zijn beschikking. 
Gaande weg mijn partij dacht ik dat ik op een gegeven moment 
in de ultieme rekenstelling was gekomen. Ik bedoel die stelling 
waar wit het maximaal aantal mogelijke zetten kan doen. Het 
antwoord op deze vraag, de ultieme rekenstelling, moet ik u 
nog schuldig blijven. Er loopt een onderzoek waar ik binnenkort 
op terug hoop te komen.
Dan wat minder rekenen, of juist meer. De Bron gaat voor de 
tweede keer op bezoek komen, hopelijk met minimaal 1 speler 
meer dan de vorige keer, zodat er van een geldige wedstrijd 
sprake is.

Aangezien put en bron, toch wel dicht bij elkaar liggen nog even 
de volgende wijsheden.
Niet in de put zitten, als het kalf verdronken is dempen men de 
put, kracht putten uit, mannetjesputter, uitputten, een put 
slaan(maar dan op het bord a.u.b.) , die geweldige ex-
schaatser uit Puttershoek en putjesschepper.

Kom op mannen, even een puntje putten…
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Jeugd
Jeugdschaken  heeft  van  oudsher  een  voorname  plaats 
ingenomen binnen de vereniging. 

Net zoals bij de senioren begon het jeugdschaken in Almere-
Haven  met  een  toernooitje.  Vanuit  dit  gebeuren  werd  er 
langzaam maar zeker een jeugdafdeling opgezet onder leiding 
van een echte jeugdcoördinator: Henk Jan Bekius een leraar van 
de basisschool de Polderhof was de eerste in 1981. 
Er volgden nog een elftal: Joost Molenaar, Johan Bertelkamp, 
Paul  Chen,  Ton  Roodhuijsen,  Gilbert  Keijzer,  Sonja  Sondij, 
Peter  v.d.Hoeven,  Hans  HeineMakkreel,  Ton  Sprong,  Hans 
Bovenschen en Ton v.Rooijen.
Daarnaast hielpen in de loop der jaren vele clubleden om als 
jeugdbegeleiders de jonkies te coachen.
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Vanuit het  lesgeven en het  houden van de interne competitie 
ging Almere ook meedoen met de externe bondswedstrijden van 
de  S.G.A.  Met  name  in  de  periode  1996  –  2006  liet  de 
jeugdafdeling van Almere zich daar gelden. Onder bezielende 
leiding  van  Hans  Heijne  Makkreel  en  Ton  Sprong  werd  de 
Almeerse  jeugd een  ware  plaaggeest  op  de  schaakborden  en 
groeide onze jeugdafdeling uit tot een van de grootste uit  de 
Amsterdamse regio. De landelijke competities werden bereikt, 
met een heuse finale op Almeers grondgebied.
Met een 70-tal jeugdleden en nog een 30-tal op de wachtlijst 
kende de jeugdafdeling toen gouden tijden. In grootte deed ze 
niet onder voor die bij verenigingen als VAS en Zukertort. De 
prestaties  volgden  al  snel.  Samen  met  een  elftal  begeleiders 
werd er iedere maandagavond voor achten serieus lesgegeven 
en geschaakt. 

Na het terugtreden van Hans en wat later Ton stopten ook vele 
begeleiders en liep de jeugdafdeling sterk terug. Er werd zelfs 
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op  een  gegeven  moment  niet  meer  meegespeeld  in  de 
competitie  van de SGA. Nu in 2009 is  er  een kleine nieuwe 
groep  begeleiders  onder  aanvoering  van  André  Sijpkes  druk 
bezig is om de jeugdschaaktrein weer op de rails te krijgen. 
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Schaakbespiegeling 
Barre  avonden
Kom je weer eens naar de club, ben je oneven, maar kan het 
schelen, kunnen twee anderen spelen. Vanuit een luie barkruk 
kon ik de avond volgen. Als eerste zie ik een koffieongeluk, 
Danny (of was het een ander?) haalt niet geheel de hoek op de 
juiste manier en de bardame van dienst ruimt het op. Verder 
vele verhalen van partijen die gewonnen dan wel verloren 
gingen. Oneindig veel onderwerpen had ik kunnen aanhalen, 
zoals Babette, die zondagmorgen ging handballen in de 
stromende regen, Siebren Schaaf die op het verkeerde feestje 
was, Jan Huisman die de beurs niet meer snapt. Rob van de 
Kamp met een letterlijk vuiltje in zijn oog. Plannen van Bart met 
de website. O, Alie Kootstra met loten en velen anderen.  

Tjonge, als je zelf een keertje niet meespeelt, is er erg veel te 
vertellen…
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Schoolschaak
In de tachtiger jaren werd gestart met schoolschaken. 
Deden er in het begin een paar scholen mee, in 2003 werd er 
een  record  gevestigd  met  maar  liefst  114  teams.  Dit  aantal 
zullen  wij  in  de  huidige  opzet  nooit  meer  halen  omdat  de 
veiligheid dan in het geding komt. Er zal dan een nog grotere 
ruimte nodig zijn, een ruimte die alleen voorhanden is in het 
Topsportcentrum in Poort. Misschien een toekomstdroom, wie 
weet. In het jaar 2004 werd een record aantal inschrijvingen van 
scholen gevestigd. Van alle basisscholen in Almere,  ongeveer 
65, deden er 40 mee.

Maar terug naar het begin. Het schoolschaken valt of staat met 
een enthousiasteling op school welke de kinderen stimuleert om 
te gaan schaken.  Gelukkig waren er  een aantal  van dit  soort 
mensen. Op de Waterschapsheuvel was dit Paul Geerligs en op 
de Peperbus kwam je Siebren Schaaf tegen. Deze twee hebben 
veel schaak-invloed gehad op hun scholen. Paul als vader die 
een heel  systeem van lesgeven opbouwde en Siebren  die  als 
directeur van de Peperbus schaken als vast lesuur  instelde. Dat 
dit wel degelijk tot resultaat leidde bewees het schoolteam van 
Paul, zijn team wist door te dringen tot de landelijke finales. 
Een exponent  uit  dit  team komen wij  nu nog tegen op onze 
club: Danny Overweg. 
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In de jaren 2000 komt de Montessorischool Stad opzetten, met 
als  aanjagers  Henk  Karg  en  Louise  v.d.Kolff.  Beide  ouders 
volgen  cursussen  schaakleraar,  waarvoor  zij  slaagden,  en 
brengen het geleerde in praktijk. Het resultaat mag er zijn. De 
laatste 9 jaren 6x kampioen van Almere. En dat lesgeven op 
school tot resultaat leidt blijkt wel uit het volgende ranglijstje 
kampioenen:  De  Kruidenwijzer  (1990/1991/1992), 
Waterschapsheuvel/De  Kameleon   (1993/1994/1995/ 
1996/1997/1998),  De  Lichtboei  (1999/2000),De  Peperbus 
(2002),  Montessorischool  Stad  (2001/2003/2004/2005/ 
2008/2009), de Caleidoscoop (2006), Het Zonnewiel (2007).

Het toernooi groeide en groeide, ook in de kosten. Van oudsher 
levert  de  gemeente  ALMERE  een  bijdrage.  Daarnaast  ook 
particuliere sponsors. In de jaren tachtig was een vader van een 
van de deelnemende kinderen zo enthousiast dat hij iets wilde 
betekenen:  het  PIET  VISSER  Schoolschaaktoernooi  was 
geboren. Na een paar jaar werd de binding minder doordat zijn 
kinderen groot geworden waren. Inmiddels had Philip van de 
Eyck, vader van jeugdlid Martijn, zich aangediend en werd het 
toernooi omgedoopt in MUMPS SOFTWARE SYSTEMS. Nu 
maken  wij  nog  steeds  gebruikt  van  de  diensten  van  Philip, 
weliswaar in een andere  opzet maar met een professionaliteit 
waar menig toernooi likkebaardend naar toekijkt.
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Sinds een tweetal jaren hebben wij een nieuwe sponsor: 
KIDS  FIRST  in  persoon  van  Kor  de  Boer.  Gaat  om  een 
kinderdagverblijf  welke aansluit  op onze doelgroep:  kinderen 
van de basisscholen.

Naast inspiratoren en sponsors hebben vele, vele vrijwilligers 
vanuit  de  vereniging  jarenlang  het  schoolschaaktoernooi 
ondersteund. Inrichten van de zaal, begeleiden van de spelertjes, 
vraagbaak  voor  ouders  en  docenten,  arbiter  van  nog  niet 
beëindigde partijen, wedstrijdleiding, uitslagen ophalen en het 
weer  opruimen  van  de  zaal.  Waarna  een  welverdiende 
gezamenlijke chinees.
Er  zijn  er  zelfs  die  jaarlijks  bellen:  “mag ik weer  helpen  en 
wanneer is het”. Ook zijn er die gestopt zijn of verhuisd, maar 
dit willen ze niet missen. 
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De media heeft ons  die kwart eeuw 25 jaren gevolgd. Vele 
krantenverslagen  met  foto’s,  archiefladingen  vol,  met  als 
hoogtepunten diverse TV uitzendingen. Afgelopen jaar zelfs een 
CD. Tussen de 5000 en 10000 kinderen hebben in die periode 
strijd geleverd op het bord. Een ongelofelijk aantal.
Het organiseren van dit jaarlijkse schoolschaakevenement, naast 
de Grand-Prix van de clubs in de SGA, blijft voor organisator 
Ton Sprong een mooie uitdaging. Hij weet allen die op wat voor 
manier  dan  ook  betrokken  zijn  bij  dit  schoolschaken  te 
enthousiasmeren, zelfs de catering en de conciërges zien er elk 
jaar  weer  naar  uit  om mee  te  mogen helpen  bij  dit  grootste 
eendaagse schoolschaaktoernooi van Nederland.
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Schaakbespiegeling 
Gelukkig  amateur en geen grootmeester
Corus hier, sores daar, het is voor de schaakliefhebber het 
toernooi van het jaar. Ook leden van SV Almere doen mee. 
Afgelopen maandag enthousiaste verhalen gehoord van de 
mensen die mee doen of al gedaan hebben. Als simpel lid van 
de schaakclub wordt je daar stil van. 
In de interne competitie, toch ook belangrijk, mocht ik het 
opnemen tegen Sjaak Dorval. Op onverklaarbare wijze werd er 
een stelling bereikt waarvoor geen enkele grootmeester zich 
zou schamen. Sjaak had een koning, paard, toren en 6 pionnen 
en ik koning, loper, toren en ook 6 van die boeren. Tot zo ver 
niets bijzonders, ik begon te denken zoiets als vanavond ben ik 
op tijd thuis. Nog eenmaal nam ik de stelling door, Sjaak heeft 
een geïsoleerde geblokkeerde d-pion, ik heb de loper die naar 
twee kanten kan werken. Zijn toren is gebonden aan die d-pion. 
Verduveld, langzaam drong het door, ik heb twee halve kansen, 
dus winstmogelijkheden. Hoe denkt een grootmeester in dit 
geval. Ja natuurlijk, die d pion onder druk houden en ergens 
anders een vrijpion creëren. Manmoedig begon ik verder te 
redeneren en te rekenen. Vastberaden speelde ik door, hoe is 
het mogelijk, ik heb een plan. Langzaam maar zeker begon ik 
de stelling meer en meer te waarderen. Intussen speelde Sjaak 
de sterkst mogelijke tegen- zetten. Hé, dat is niet de bedoeling, 
ik heb een plan en jij niet, of heb jij misschien zelfs een beter 
plan? Hó, stop, nogmaals de stelling bekijken. O jee, hij kan 
paardvorkjes gaan geven en waar blijft die vrijpion toch? 
Verhip is het al zo laat, mijn tijd slinkt wel heel erg. Hoezo 
winnen, is remise goed? Ik ben amateur en wil dat zo houden. 

Volgende week zullen we weten wie Corus gewonnen heeft en 
kan ik in de interne blijven proberen mijn spel te verbeteren.
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Clubblad
Schakers  houden  van  praten  over  schaken.  Sommigen  liefst 
tijdens het schaken maar in ieder geval er voor en er na. En we 
willen graag weten van het wel en wee in de vereniging. 
Een  clubblad  is  daarom  voor  menige  schaakclub,  ook  voor 
SVA, vele jaren een onontbeerlijke middelpunt geweest in het 
verenigingsleven. Zo’n beetje de ziel van de zaak.
Inmiddels  heeft  de  techniek  van  internet  en  email  dat 
vervangen.  Caspar  Kruijf  is  sinds  einde  jaren  ‘90  jarenlang 
webmaster  geweest  van  de  site  die  hij  voor  de  club  heeft 
gemaakt. En onze interne competitiebaas in de afgelopen jaren, 
Gerke  Kootstra,  stuurde  wekelijks  de  uitslagen  via  de  mail, 
gekoppeld  aan  dienstmededelingen  van  het  bestuur.  Aan  de 
wekelijkse  email  werden  ook  de  schaakbespiegelingen  van 
Gerard Mulder toegevoegd waarvan een aantal in dit boekje zijn 
opgenomen. En nu loopt alles vooral via de site onder beheer 
van Bart Goldhoorn.

Maar daarvoor was er het clubblad. De laatste periode onder de 
hoede van de helaas overleden Jelle van Eyck samen met Don 
Janssen  en  Peter  de  Leeuwe.  Onder  hun  nadrukkelijk 
onafhankelijke redactie (en dat hebben we geweten!) verscheen 
in  1999  een  jubileumnummer  waarin  de  historie  van  het 
clubblad werd belicht. Achteraf was dat ook meteen zo’n beetje 
de  zwanenzang.  Hieronder  bewerkt  en  ingekort  hun  verhaal 
onder de titel  “Je rommelt wel aardig – geschiedenis van een  
clubblad”.    

Jaargang 1-5
“denksportcentrum almere” staat er op het allereerste nummer, zonder 
hoofdletters,  wellicht  een democratisch restant  uit  de jaren ‘65-‘75. 
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Voorts  een  afbeelding  van  een  damschijf,twee  speelkaarten  en  een 
schaakstuk,  volgens  ingewijden  een Paard.  Geen datum. Het  opent 
met een woord van de voorzitter van de Denksport Federatie Almere, 
G.A.  van  de  Zwan,  waarin  hij  vermeldt  dat  Almere  nu  zo’n 5000 
inwoners heeft, dat na Utrecht en Groningen, Almere de 3e stad 

in  Nederland  moet  worden  met  een  heus  denksportcentrum. 
Huisvesting: Corrosia .  Het viel niet  mee de lokale bestuurderen te 
interesseren: zo’n kleine club (“een ledenstop ligt, indien die ooit van 
toepassing  wordt,  ver  in  het  verschiet”)  moet  het  zelf  maar  voor 
mekaar boksen als het gaat om zaken als huisvesting. Verder: een stuk 
over de geschiedenis van het bridge, een damstuk en een schaakstuk 
en  een  rubriek  info-markt  waarin  ook  probleemopgaves  staan.  Eli 
Molenaar meldt in het schaakstuk dat er inmiddels 24 enthousiasten 
zijn.  En  dat  meteen  begonnen  wordt  met  de  externe  competitie, 
“waarover de wedstrijdleider, T. Sprong, u elders in dit blad vertelt”. 
En ten slotte  de rubriek “infomarkt”,  met de melding dat  er helaas 
geen  goede  inzendingen  zijn  binnen  gekomen  voor  het 
schaakprobleem.  Een  tweede  nummer  met  als  eindredacteur  is  G. 
Buskop.  De  voorzitter  van  DSF  heeft  een  droeve  mededeling:”Tot 
onze  spijt  heeft  het  klaverjassen  voorlopig  moeten  afhaken”.  De 
dammer constateert in zijn stuk gramstorig dat de nationale pers veel 
meer aandacht had voor Timman’s bloedstollende avonturen in Rio de 
Janeiro dan voor het  WK Dammen in Utrecht. In nummer vier een 
nieuwtje: de eerste uitgebreide partij-analyse, zonder diagram. In het 
vijfde nummer wordt aan GO-werving gedaan. Al met al 7 nummers 
dat eerste jaar. 
Jaargang 2 start met de mededeling: “Onze eigen (schaak)competitie 
gaat genoeglijk verder”. Ook geven de schakers te kennen “over 5 jaar 
op KNSB-niveau te willen schaken”. In nummer twee een special over 
computerschaak van de hand van de toenmalige clubkampioen Arnold 
Hendriksen. Over ons huidige erelid de melding: “… hij zat nog beter 
te knoeien dan anders. Hij kwam er snel met zijn dame uit, welk stuk 
de  gehele  partij  achterna  werd  gezeten  door  pionnen…”.  Vanaf 
nummer  drie  is  W.G.  Viele  eindredacteur.  Daarin  een  primeur,  een 
gedicht  van  Maarten  Manson  “Meditatie”,  onder  pseunoniem.  In 
nummer  vier  komt  voor  het  eerst  de  jeugd  aan  het  woord.  Nils 
Hellingman, Rogier Hahn en Stefan Noordijk vertellen over wat ze 
leuk  vinden  aan  schaken.  Ook  een  eerste  verslag  van  een  externe 
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wedstrijd van de aspiranten die ze met 5-0 wonnen. De schaakafdeling 
begint het clubblad te domineren. 
In  jaargang  3 een  nieuwe  voorkant:  DENKSPORTFEDERATIE 
ALMERE. De voorzitter meldt dat “de activiteiten rondom de bouw 
van een denksportcentrum vrijwel stil  liggen” (waar hebben we dat 
vaker  gehoord).  Het  Keizersysteem  wordt  geïntroduceerd.  Vanaf 
nummer vier is A.J Hendriksen eindredacteur. Hij is de eerste die zijn 
ambities met het blad hard op uitspreekt: “Als op de 
verschijningsavond de bladen uit mijn handen worden gerukt, weet ik 
dat we in geslaagd zijn; als iedereen lauw doet en het blad aan het eind 
van de avond vergeet mee te nemen, hebben we gefaald. In dat geval 
geef ik mijn portie aan Fikkie….”. Schaken neemt in middels zo’n 
75%  van  het  blad  in.  Bijvoorbeeld  met  wedstrijdverslagen.  Henk 
Bermon neemt de eerste boekbespreking voor zijn rekening.
In jaargang 4 wordt de Knudde-strip ingezet om hier en daar gaatjes 
te  vullen.  Verslag  van  een  computerpartij  van  Paul  Keizers  tegen 
Sargon op  niveau  6).  Een  eerste  In  Memoriam.  De schaakafdeling 
domineert nog steeds in het blad.
Bij  de  begin  van  jaargang 5 lijkt  aanvankelijk  niets  aan  de  hand. 
Eerste nummer van jaargang vijf is als altijd, niet spectaculair maar 
degelijk.  Daarna  stokt  de  productie.  Nummers  verschijnen  minder 
regelmatig en de kwaliteit loopt achteruit.

Jaargang 6-10

De  neergang  zet  zich  door.   Het  clubblad  blijft  onregelmatig 
verschijnen en bevat regelmatig oproepen voor kopij. De kwaliteit laat 
te wensen over. 
Zo is nummer zes van jaargang 6 op zijn kop afgedrukt. Hendriksen is 
er mee gestopt en pas in nummer vier van jaargang 7 wordt melding 
gemaakt  van  J.  Molenaar  als  de  nieuwe  eindredacteur.  Onderwijl 
hebben Henk Bermon, Pieter Kooijman en Paul Sevink hun bijdragen 
voortgezet. Er wordt o.a. verhaald van het eerste team dat inmiddels 
de eerste  klasse onderbond heeft  bereikt.  Van  jaargang 8 zijn geen 
opmerkelijkheden bekend.
Ton Sprong treedt in  jaargang 9 toe tot de redactie.  Voor het  eerst 
sinds tijden weer een bladzijde gewijd aan het  dammen.  Blijkt  een 
oprisping. Bridgers verlaten dat jaar de federatie. 
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In  jaargang 10 worden weer advertenties opgenomen en niet weinig 
ook  (nummer  zes:  21  pagina’s  tekst,  13  pagina’s  advertenties  …). 
Voor het eerst verschijnen nu ook de schaakdiagrammen bij partijen. 
Er wordt gewag gemaakt van de eerste massakamp tegen Lelystad. 
Sonja  Sondij  levert  de  nodige  bijdragen,  o.a.  van  het  SGA-
vrouwenkampioenschap.  Een  agenda  wordt  vast  onderdeel.  De 
damafdeling meldt tijdelijk te stoppen zodat de schakers als enigen het 
blad vullen. De kaft wordt echter niet aangepast, daar zal het dammen 
nog steeds genoemd blijven worden.
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Schaakbespiegeling
Reglementair  punt
Zo, dus mijn verblijf in de B is ten minste met 1 periode 
verlengd. Mijn tegenstander scheen in Groningen te huizen. 
Daar gaat niets boven naar men zegt.  Hij had alleen vergeten 
zich af te melden, dat was dan wel weer een beetje jammer. 
Aan de andere kant, het was wel de laatste ronde van de eerste 
periode.  Het bood een prima gelegenheid om naar de borden 
te kijken waar de beslissingen voor promotie en degradatie 
zouden vallen. Nou ik kan vertellen, die beslissingen zijn 
gevallen. Het rekentuig van Gerke moet het nog even nalopen 
maar het zal spoedig blijken. Nog een bloedstollende partij 
gezien tussen Richard van het Schip en Jonathan Alberts. 
Richard nog 3 seconden om een toren- eindspel te winnen dan 
wel te keepen. Nooit geweten dat hij in die paar seconden nog 
ruim 10 zetten kan doen.  

Afijn, volgende week is alles weer anders, iedereen begint bij 
nul.
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Clubblad  (vervolg) 

Jaargang 11-15
In  jaargang 11 een nieuwe kaft in nummer twee: tekening van Peter 
de Leeuwe met als titel  DUBBELSCHAAK, schaakblad van Almere. 
Dat blijft  verder tot het eind de titel. Tevens wordt vermeld dat het 
blad gekopieerd wordt door de plaatselijke kerk … In een verslag van 
de ledenvergadering de vraag van de heer Molenaar”…of het bestuur 
in  overleg  kan  treden   met  de  volksdansers  over  het  gebruik  van 
sokken in plaats van klompen …”. Er verschijnt een special n.a.v. het 
tienjarig bestaan: compilatie van eerdere uitgaves.
In  jaargang  12,  na  eerder  geklaag  over  het  gebrek  aan 
jeugdbegeleiders (waar hebben we dat vaker gehoord), aankondiging 
van  een  jeugdledenstop.  Voor  het  eerst  een  verslag  van  een 
correspondentiepartij  van  de  heer  Blokland.  Entree  van  vaste 
columnist The Observer die samen met Henk van Dorp verslag doet 
van externe wedstrijden. Ook bezielend woorden van teamleider Steef 
Hessels van het vierde team: “Geen verslag met het zettenverloop van 
individuele partijen. Het vierde team van DSF Almere is een collectief 
geweest (…). Ik heb rust zien groeien tot koelbloedigheid; wanhoop 
werd omgezet in vechtlust.; onverwacht verlies van een teamlid zien 
wegbijten èn wegwerken op andere borden (…). Kortweg: allemaal 
bedankt  voor  het  fijne  seizoen.  Volgend  jaar  zullen  we  zeker  niet 
terugkeren in één team. Dan kunnen meer teams in onze moraal delen 
…”.
In  jaargang 13 verschijnt een inhoudsopgave. Ook worden cartoons 
geplaatst. Observer klaagt over gebrek aan teamgeest van het eerste 
dat  weer  niet  naar  de  Promotieklasse  gaat.   Ook luidt  het  blad  de 
noodklok over het almaar voortdurende gebrek aan jeugdbegeleiders. 
Jaargang 14:  Bart  Goldhoorn gaat  regelmatig bijdragen  leveren  en 
inhoud wordt almaar gevarieerder. In nummer vier wordt een partij 
afgedrukt  van  Frans  Hazenberg tegen ene  D. Bouterse.  Frans won. 
Inmiddels  heeft  zich  Jelle  van  Eyck  gemeld  als  eindredacteur.  Hij 
introduceert zich (“als schaker zit ik ergens midden in de B-groep, als 
persoon  ook”)  en  ontvouwt  zijn  plannen.  Lay  out  verandert 
zienderogen, uniform lettergebruik, gevarieerde illustraties. Inmiddels 
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is  op  de  club  het  afbreken  afgeschaft  in  navolging  van  de  SGA-
competitie en moeten partijen in één avond worden uitgespeeld. 
           
In jaargang 15 verheft Peter de Leeuwe zijn stem: “Dit is nivellering 
van het schaakspel! Uitvluggeren, weg ermee! In het April-nummer 
verkondigt  de  voorzitter  luid  schallend  aan  dat  we  de  grootste 
vereniging  van  de  SGA  zijn  geworden,  met  name  dankzij  de 
jeugdleden. Don Jansen treedt toe tot de redactie. Van hem zal het blad  
enkele onbeschaamd lange artikelen gaan ontvangen. Van de rubriek 
‘ingezonden brieven’ wordt  nu volop  gebruik  gemaakt:  de  redactie 
behoeft geen fake inzendingen te plaatsen.

Jaargang 16-20 
De PC doet zijn intrede in  jaargang 16.  Van A4-formaat wordt nu 
overstapt  naar  A5:  gemiddeld  een  48  (..)  pagina’s.  “Met  gematigd 
trompetgeschal  presenteert  de  redactie  U  bij  deze  grondig 
gereviseerde Dubbelschaak”. Tevens benadrukt de redactie  expliciet 
haar onafhankelijkheid van het  bestuur.  Peter de Leeuwe start  “Het 
gesprek”, losse interviews met leden, veelal een babbel gelardeerd met 
wijn.  Caspar  Kruijf  maakt  serieus  werk  maken  van  partijanalyses. 
Henk van Dorp publiceert de partijen van zijn team met een analyse 
van  het  “schaakmonster  Fritz”.  Advertenties  staan  nu  tussen  de 
artikelen,  niet  meer apart.  In  een  ingezonden brief  schreef  Charles 
Brandenburg: “Ik ben er in het ziekenhuis achter gekomen dat we ook 
een vriendenvereniging zijn (…). Ik kreeg schaakles van een van onze 
grootmeesters, hij vond dat ik anders een te grote achterstand opliep 
(…)”. 
Jaargang 17 zijn er weer huisvestingsproblemen en wordt gemeld dat 
de  voorzitter  een  betoog  hield  ten  overstaan  van  de  gemeenteraad 
waarin  hij  in  verband  met  de  zoektocht  naar  blijvende  huisvesting 
verhaalt van “zijn lange mars door de instituties”.  Caspar Kruijf en 
Peter de Leeuwe maken nu deel uit van de redactie. Het eerste bereikt 
datgene waar al lang naar wordt uitgekeken: promotie naar de KNSB. 
The  Observer  verslaat  de  kampioenswedstrijd  onder  de  titel 
“Kampioen Kampioen”. Bart Goldhoorn en Joost Buijs verhalen over 
hun  wederwaardigheden  met  computerschaak  met  hun  eigen 
softwareprogramma’s  (en  nog  steeds  teistert  Goldbar  onze 
zomercompetitie!). 
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Jaargang  18 start  met  een  special  waarin  o.a.  een  zeer  uitvoerig 
verslag  van  de  eerste  KNSB-wedstrijd  van  het  eerste.  Onscherpe 
foto’s verluchtigden het relaas. Bleek achteraf de enige wedstrijd die 
dat jaar gewonnen werd. In nummer vijf al spreekt de voorzitter over 
“de laatste strohalm” en in nummer zes wordt gesproken van een goed 
leerjaar (…). 
Dat nummer bevat tevens de uitvoerigste partijanalyse ooit door een 
jeugdlid (Floris van Vugt). Jeugdpagina’s floreren. In het slotnummer 
in de rubriek “Kunstschaak”wordt de naam van het blad uit de doeken 
gedaan. Het vignet is gebaseerd op een schilderij van Peter de Leeuwe 
(‘strijd tegen jezelf”) waarin dezelfde persoon aan beide zijden van het  
schaakbord zit. Voorzitter Ton Sprong noemde het “dubbelschaak”en 
dat is zo gebleven. 
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         Dubbelschaak
In  jaargang  19 een  wedstrijdverslag  op  rijm  van  Niels  Blomberg. 
Peter Delis ontpopt zich als vaste verslaggever. Eerste nummer is een 
dubbelnummer.
In  jaargang  20 wordt  voor  het  eerst  melding  gemaakt  van  het 
roemruchte,  nog  immer  bestaande  Oliebollentoernooi  van  Frans 
Hazenberg: “… voor de duidelijkheid: met oliebollen worden hier niet 
de deelnemers bedoeld maar die echte dingen”. Ondertussen wankelt 
het  bestaan  van  het  clubblad  als  gevolg  van  al  jaren  sluimerende 
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discussies binnen de vereniging over “illustraties die de filmkeuring 
jaren ’20 niet zouden halen”.  Kwam zo ver dat de redactie in staking 
ging en er geen clubblad verscheen. Na overleg met bestuur pakte de 
redactie de lijn weer op met het januarinummer. Als gevolg van deze 
affaire  stond  sindsdien  in  elke  binnenkant  van  het  voorblad”; 
“Dubbelschaak  is  het  maandblad  van  de  Schaakclub  Almere.  De 
redactie van dit maandblad opereert onafhankelijk”. Maar het bleef dat  
jaar bij ‘slechts’ vier nummers.
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Schaakbespiegeling 

Blue  Monday
Schijnt een nieuwe depressieve datum te zijn, waarbij de 
voornemens en de geestelijke gesteldheid onder druk staan. 
Dat zullen we wel even doorbreken! Maandag ga ik wel even 
winnen. Alle respect voor Ronald Vlek, dat winnen deed hij 
inderdaad van mij. Dat 1.e4, d6 moet ik nog onder de knie 
krijgen, daar ga ik nog op studeren. Blue Monday was het ook 
voor de Grasmat 1,  ze verloren met 5-3 van Almere 2, ik kreeg 
nog net de gelegenheid om de slotcombinatie van Mick van Niel 
mee te beleven. Toren geven voor een paard en de andere 
toren ophalen met een vorkje. Knap gedaan in tijdnood! Tja de 
interne dan, Gerke was er niet, dus via mobiel en papier werd 
er in gedeeld, Dat niet alle wensen conform afspraken ingevuld 
konden worden, was vervelend, maar helaas, men moet wat.  

Verder was het een vrij rustige avond.
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Opmerkelijkheden
Mannetjesputter
In het seizoen 1996-1997 speelde het eerste team voor het eerst 
in de KNSB competitie. Dochter van elf van voorzitter Johan 
Bertelkamp was mee om alles voor wedstrijd klaar te zetten. 
Teamlid Rob Lathouwers viel haar op, waarschijnlijk omdat hij 
er beter getraind uitzag dan de andere schakers. Dochterlief 
bekeek met veel belangstelling de partij van Rob die binnen een 
kwartier spelen na een blunder van de tegenstander won. Ze 
keek vol bewondering toe en besloot toen dat Rob wel de beste 
schaker ooit van Almere moest zijn, want hoe kon je anders in 
acht zetten winnen. Als Johan nadien voor een wedstrijd van 
huis vertrok vroeg ze steeds weer “Heb je Rob wel opgesteld?”.

Vrouwenschaak …
De vereniging heeft jarenlang een open Schaaktoernooi Rapid 
georganiseerd. De deelname van clubleden is nooit 
overweldigend geweest, maar jaarlijks kwamen er flink wat 
schakers uit het land op af. Eén deelnemer viel erg op en dat 
was niet vanwege het vertoonde spel. Een week voor het 
betreffende toernooi werd gebeld door iemand die aan het 
toernooi wilde deelnemen. Na de gebruikelijke vragen over 
speelsterkte, vereniging en woonplaats had de speler zelf ook 
nog de volgende vraag. “Mag ik als vrouw verkleed aan het 
toernooi deelnemen”. Hoewel dit grote verbazing wekte was er 
geen bezwaar tegen dit optreden. Bij de inschrijving verscheen 
een als dame verklede breed geschouderde man van zeker 1.90. 
Vanwege de grote borstomvang was onder een trui een BH met 
opvulling duidelijk zichtbaar. De loting koppelde deze 
“mevrouw”  in de eerste ronde aan Charles Brandenburg. Dat 
de partij voor Charles niet voorspoedig verliep laat zich raden. 
Hij was natuurlijk (te) zeer onder de indruk van dit uitzicht.

34



Dit schaaktoernooi wordt u 
aangeboden door 

FDC Hypotheek adviseurs 
Grootmeesters in hypotheken 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het speeltempo bedraagt 5 min p.p.p.p. 
Na 9 partijen volgens Zwitsers systeem, worden de deelnemers geplaatst in acht-en/of 
zeskampen. 
De winnaar van de hoogste finalegroep mag zich snelschaakkampioen van Almere noemen.  
 
Totaal aan prijzengeld:   €. 250,00 
Inschrijfgeld volwassenen   €.     7,00 
  Jeugd t/m 16   €.      6,00 
 
Eerste drie prijzen in groep-A resp.  €.    70,00  €. 45,00 €. 35,00 
Voor de overige groepen zijn ook geldprijzen beschikbaar, afhankelijk van aantal deelnemers. 
 
Informatie en/of aanmelding: 
J.Bertelkamp  036 – 5377128 bertelkamp@wxs.nl 

 
De speelzaal ligt op loopafstand (5 minuten) van het Centraal station Almere-Stad. 
Een routebeschrijving voor de auto kunt u vinden op: http://home.wxs.nl/~cakruijf/route.html. 

FDC 
Hypotheek adviseurs 

ZATERDAG 5 APRIL 
HET 23e FDC OPEN 

SNELSCHAAK 
KAMPIOENSCHAP 

VAN ALMERE 
 

DE SCHAAKVERENIGING ALMERE 
ORGANISEERT DIT TOERNOOI  

IN GEBOUW 't KARDOES 
J.G. SUURHOFFSTRAAT 45 

ALMERE-STAD 
AANVANG 12.30 UUR 

ZAAL OPEN VANAF 12.00 UUR 

Winnaars  
 
1981 P.v.d. Weide 
1982 W. Blijstra 
1983 C. Blaauw 
1984 W. Luberti 
1985 W. Luberti 
1986 P.v.d. Weide 
1987 H. Klarenbeek 
1988 M. Klarenbeek 
1989 M. Bosboom 
1990 M. Bosboom 
1991 H.W. Capel 
1992 K.v.d. Weide 
1993 K.v.d. Weide 
1994 P. Bakalar 
1995 J. Blanchard 
1996 R. Dieks 
1997 E. Sibbing 
1998 E. Sibbing 
1999 H.de Vilder 
2000 J.Blanchard 
2001 P.Hopman 
2002 J.W.de Jong 
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Schaakbespiegeling 
Zomeravond,  zomeravond
Het was alweer de derde avond. Potverdorie, tegenstander Leo 
Damen, veelvuldig speler van het eerste. Een Siciliaan kwam 
op het bord. Opeens kon ik via het geniepige c4 een aantal 
penningen in de stelling brengen. Afijn, er bleef een Dame 
eindspel over met beide zijden pionnen. Heel dicht bij een 
remise vergeet ik een paar dingen. Niet de dames ruilen, maar 
Damen van het bord zetten. Het ging dus andersom, de dames 
ruilen en Damen zet Mulder van het bord. Zo kan het dus ook. 
Tja, tweede ronde tegen de alleraardigste heer Huisman. Hij 
nam de remise aan en de derde ronde kon ik niet meer 
opbrengen. Afgelopen week ook zoveel visite ontvangen 
vanwege de verjaardag van mijn dochter, ik  was versleten. Als 
ik alles optel heb ik verschrikkelijk veel A -tjes gezien, los 
daarvan heb ik slechts 3 partijen verloren terwijl er kansen 
waren. Goed Mulder verdapperd zich, hoeveel avonden hebben 
we nog?  
Volgens mij is het tot half september nog zomeravond….
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Speelzalen
De  eerste  speellocatie  was  Sporthal  Almere  Haven.  In  de 
kantine bij Peter de Groot. Met een mannetje of twintig werd de 
maandagavond gespeeld.   

     
Na  een jaar  werd  verhuisd  naar  Corrosia,  het  tegenwoordige 
Cultureel Centrum van onze stad. We waren de enige huurder 
daar toen. En waren niet geneigd, toen al, om op tijd het warme 
bed op te zoeken. Beheerder Willem gaf in arrenmoede maar de 
sleutels  af  en  legde  voor  het  weggaan  nog  wel  even  het 
alarmsysteem uit. In het begin was er dus niemand. In een kast 
en  een  koelkast  stond  wat  drank  en  we  hadden  een 
koffiezetapparaat aangesleept. Maar na verloop van tijd stelde 
de  gemeente  toch  een  uitbater  aan,  mijnheer  De  Boer.  Hem 
werd  te  verstaan  gegeven  dat  hij  er  niet  veel  geld  aan  zou 
verdienen, maar ja hij was nu eenmaal aangesteld.  Na een paar 
maanden zei hij in eens:”weet je wat jullie doen …. Zoek het 
zelf maar uit!” en verdween naar onderen om zich niet meer te 
laten zien.
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Met  de  snackbar  Notenboom  om  de  hoek,  ene  Ger,  werd 
geregeld dat de drank daar opgeslagen kon worden vanuit  de 
leverancier.  Met  een  steekwagentje  werd  het  spul  regelmatig 
opgehaald voor de speelavond. En zo bleef alles in goede eigen 
handen. Betalen was op vertrouwen: we staan nu eenmaal liever 
voor dan achter de bar. Het zelfstandige zat ons als club dus al 
vroeg in het bloed. 
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In 1987 was het  over  daar.  De woningcorporatie  van Vletter 
(later  nog  D’66  man  in  de  gemeenteraad)  trok  in.  Via  de 
gemeente  werd  een  oplossing  gevonden:  Kardoes!  Een 
probleempje: het moest nog afgebouwd worden. Tijdelijk werd 
onderdak  gevonden bij  de  Groene  Wig,  aan  de  rand  van  de 
Stedenwijk. Hebben we een paar maanden gezeten.
Indertijd waren ze daar nog bezig om er een luxe restaurant van 
de  grond  te  trekken  Sietse  Knol  was  de  uitbater  en  zijn 
commercïele belangen waren niet altijd die van de club. Zo kon 
het  gebeuren dat  op een maandagavond er  een bruiloftspartij 
aan de gang was in de speelzaal en we maar in een hoek van het 
restaurant moesten gaan spelen. Maar voor de rest had Knol zijn 
hart op de goede schakersplek. Want zonder hem hadden we een 
paar maanden op straat moeten spelen … Een heftige periode. 

        

En  toen  ging  Kardoes  in  1988  open.  Een  mooi  avontuur. 
Vrijwilligers  runden  de  tent  maar  waren  om  half  tien 
vertrokken.  Dus opnieuw:  de sleutel,  het  alarm en een  eigen 
catering. 
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Op de eerste  verdieping  was een barretje  dat  we  gebruikten. 
Geld weer in vol vertrouwen in een enveloppe die beneden in 
een brievenbus+kluis werd gegooid aan het eind van de avond 
of het begin van de vroege morgen. Alleen bij externe partijen 
was  een  vrijwilliger  voor  de  bar  beneden.  Beheerder  Allard 
Veldhuis  heeft  ons  vaak  gematst.  Als  we  een  extra  avond 
wilden, een toernooi wilden organiseren en zo, ah dat kon wel 
en betalen hoefde dan niet altijd of niet voor het volle pond. 
Probleem was echter: als buurthuis en multifunctioneel centrum 
stond het ook open voor andere gebruikers. En toen klotsten de 
leden van de volksdansvereniging  Karoen het  gebouw op de 
maandagavond binnen. En zij bedreven hun kunsten in de zaal 
met het parket …. Tja, en dan moet je wat! 

     

En dat werd dus inhuizen bij een andere dansclub: Dansschool 
The Lake. In 1990 eerst nog in het centrum voor een half jaar, 
daarna in 1991 in het nieuwe gebouw Partycentrum The Lake, 
nog altijd prominent aanwezig niet ver van Kardoes. 
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Afspraken  over  tafels,  stoelen,  verlichting  bleken  ijdel.  We 
schaakten op kampeerspullen. Dat gaf elke spelavond discussie. 
Het escaleerde. En we vonden een plek op Echnaton. Bij The 
Lake leidde dat tot ruzie over huursommen en op een gegeven 
moment tot  afsluiting van de materiaalkast.  Afijn,  betalen en 
wegwezen. 

   

Maar Echnaton was eigenlijk veel  te duur!  Met de conrector 
René Vet werd een deal  gesloten.  Het  Schoolschaak toernooi 
zou  ook daar  gehouden  gaan worden:  een  mooie  presentatie 
voor de school bij alle lagere schoolkinderen, de markt van het 
Echnaton. 
Jaartje of vijf gezeten vanaf 1992. Steeds kwamen de mensen 
van de avondschool zo rond half tien door de speelzaal gelopen, 
want dat was de kortste weg. Heel gezellig, maar ook wel een 
beetje storend. 
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En toen kwam Kardoes in 1997 weer in beeld. We waren met 
het  eerste  gepromoveerd  naar  de  KNSB  en  hadden  een 
speelzaal op zaterdag nodig. Dat was weer Kardoes geworden. 
De dansclub was inmiddels vertrokken. 

   

De leden die kwamen kijken vonden Kardoes wel een mooie 
gelegenheid. En omdat Echnaton inmiddels toch weer duur was 
geworden  werd  de  zaterdagmiddag  uitgebreid  met  de 
maandagavond. Het begin van een lange periode van rust aan 
het onderdakfront. Gelukkig maar. Maar niet op het zalenfront. 
Want  elk  jaar  werd  een  huurcontract  afgesloten  en  het  was 
steeds maar de vraag welke zalen ter beschikking stonden. Want 
het bleef een buurtcentrum…. Op het laatst was het hele pand 
beschikbaar  op  onze  avond,  maar  zekerheid  was  en  bleef 
onzeker.
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En dan nu sinds 2007 in AnnaPark. Tja, geen eigen gebouw, de 
natte droom van de club, maar wel een prachtige plek van de 
gemeente waar we hopelijk dertig jaar of  langer het schaken 
kunnen beoefenen.
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Schaakbespiegeling 
En we zomeren  verder
Tweede avond, mijn eerste tegenstander de heer van Buuren. 
Van Buuren, van Buuren, toch niet die W.A. van Buuren van de 
Elfstedentocht? Nee, dit betrof een jongeling. Bereid om het 
strijdperk te betreden om de oude garde een lesje te leren. Dat 
liep wat minder voor hem en in een toreneindspel met twee plus 
pionnen voor de oude man, bood hij remise aan. Hooghartig 
wees ik dit van de hand, geen sprake van. Nadat ik een van de 
twee pluspionnen verblunderd had, vond ik dat zijn moed moest 
belonen met een remise aanbod. Ja, hoe jong ze ook zijn, hij 
bleek uit het juiste hout gesneden te zijn en weigerde het 
aanbod. Op grond waarvan weet ik niet, maar een klein 
psychologisch probleem bekroop me. Uiteindelijk na nog een 
paar zetten ging hij akkoord, alsof ik goed weggekomen was. 
Inderdaad, de jeugd heeft de toekomst.

Daarna tegen twee A-spelers, ze moeten Mulder wel hebben 
zeg. Eentje (Ian) die me er kansloos af zette en eentje (Rob) 
die ik kon tegen houden. Wordt dus helemaal niets met deze 
competitie, maar ik blijf vrolijk proberen.
Ada had nog een goede raad voor me, maar dat hou ik nog 
even voor me, wellicht komt dat de volgende week van pas.

O, dat is waar ook, heeft iedereen de kaarten onderschreven? 
Ook al valt niet alles in even goede aarde, maar leden die even 
niet kunnen schaken verdienen onze aandacht. Samen zijn we 
de club!
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Colofon
Eenmalige uitgave bij gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de SchaakVereniging 
Almere.  Met bijdragen van Bart Goldhoorn, Gerard Mulder, Johan Bertelkamp, Rob 
van de Kamp en Ton Sprong.

Gesponsord door Casparis Consult B.V.
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