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Schaken? Wat is dat eigenlijk? 
 
 
Er is zelfs een razend populaire film over schaken gemaakt: The 
Queen’s Gambit. Maandenlang was het de meest bekeken serie op 
Netflix. 
 
Inderdaad zie je op schaakclubs meer en meer vrouwen naast 
jongens en meisjes vanaf ca. 8 jaar en verder kinderen, junioren, 
volwassenen, senioren tot en met 90+-ers. Schaken is een sport 
waarmee je jong kunt beginnen en dat je je hele leven kunt blijven 
spelen. 
En ze spelen allemaal tegen elkaar en hebben het reuze naar hun 
zin. 
In alle leeftijdsgroepen heb je sterke spelers die andere generaties in 
het zand laten bijten. 
 
Soms duurt een partij schaak de hele avond en wordt 
er langdurig nagedacht. Dan weer worden er wel vier 
á vijf partijen per avond gespeeld, maar ook komt het 
voor dat er wel een stuk of 15 partijen in hoog tempo 
worden gespeeld als men om het kampioenschap 
snelschaken speelt. 
 
Het is merkwaardig: soms schijnt één der spelers gewonnen te 
hebben terwijl het bord nog vol stukken staat. Maar bij andere 
partijen heeft ook één der spelers gewonnen maar dan staan er 
alleen nog maar twee koningen en een pionnetje op het bord. 
 
Er schijnen in Noord-Holland (buiten Amsterdam) wel 45 
schaakverenigingen te zijn, ook in dorpen als Nibbixwoud, Westwoud 
en Koedijk, maar ook in de grotere steden waaronder Purmerend. En 
overal wordt er minstens éénmaal per week in het clublokaal 
enthousiast geschaakt.  
 
Daarnaast wordt er ook regelmatig in het weekend geschaakt. In 
Volendam wordt jaarlijks het Makrelen-toernooi gespeeld, in 
Purmerend het Tulpen-toernooi, in Heerhugowaard het Chrysanten-
toernooi, in Nibbixwoud het Boerenkool-met-worst toernooi. Elk 
weekend zijn er wel mogelijkheden ergens te gaan schaken. Elke 
schaker kan daar aan meedoen. 
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En als je echt goed schaakt kan je er tegenwoordig aardig mee 
verdienen. Dan kan je er je beroep van maken: schaker. 
 
Nieuwsgierig: stap dan eens gedurende de clubavond een 
schaakclub binnen om de schaaksfeer te proeven. 
 
Dus waarom niet gaan schaken?? 
 
Voor Schaakclub Purmerend: zie de gegevens op pagina 37. 
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25 november 2021 
90 jaar Schaakclub Purmerend 

 
 

Een woord van de Voorzitter 
 
De titel van dit Jubileumboekje “Op naar de 100” geeft aan dat een 
belangrijk jubileum van onze club in het verschiet ligt, en wel het 
100-jarig bestaan van onze Schaakclub Purmerend. 
 
Toch willen we enige aandacht besteden aan dit tussen-jubileum. 
Vergelijk het met de doorsnee Nederlander die sterk beperkt wordt 
door het corona-virus. Allerlei activiteiten zoals sport, winkelen, 
horeca-bezoek en bezoek aan familie en kennissen zijn gelimiteerd. 
Maar met de komst van vaccins hopen we uit deze beperking te 
komen. 
 
Zo is het ook met onze Schaakclub. Van een club met clubavonden 
voor zowel jeugd als senioren met de begeleidende sociale contac-
ten, Keizer-competitie, Voorjaars-toernooi, Bekercompetitie, Tulpen-
toernooi en dergelijke werden we, in de periode maart 2020 tot 
augustus 2021, teruggeworpen op clubavonden met een beperkt 
aantal deelnemers tot een volledige stop op clubactiviteiten. Alleen 
nog via internet was er een beperkte mogelijkheid om de schaakde-
gens te kruisen. Wel beperkt, maar zeker een nieuwe ervaring die 
we opdeden. Door het vaccinatieprogramma zullen de clubavonden 
en toernooien hopelijk spoedig weer mogelijk worden. En als extra 
vaccin, in de vorm van een sterk vergrote algemene publieke be-
langstelling voor het schaken, zal onze Schaakclub zijn activiteiten 
hernemen en zal de Schaakclub verder opbloeien. 
 
Dat is de wens die allen van ons zullen hebben en waaraan zonder 
twijfel alle leden hun steentje willen bijdragen in de jaren die komen 
naar ons 100-jarig jubileum in november 2031. 
 
Kees Pruis 
 
Voorzitter Schaakclub Purmerend 
 
1 juli 2021 
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Inleidingen in de jubilea-boeken 
Schaakclub Purmerend 

 
 
Veertigjarig bestaan 
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Vijftigjarig bestaan 
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Zestigjarig bestaan 
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Vijfenzeventigjarig bestaan 
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Toespraak Jan Dokter bij uitreiking 
Koninklijke Erepenning 
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Geschiedenis van 
Schaakclub Purmerend 

 
 
De Jubileumboeken 
 
Voor belangstellenden die meer details willen weten over de ge-
schiedenis van onze schaakclub kan gewezen worden naar een 
korte geschiedschrijving die te vinden is op de website van Schaak-
club Purmerend. Ga naar www.schaakclubpurmerend.nl en kies 
vervolgens ‘INFORMATIE’ en click dan op ‘HISTORIE’. 
 
Op de website zijn ook de vier uitstekende jubileumboeken te vin-
den. Hierin is veel detailinformatie te vinden over het reilen en zeilen 
van Schaakclub Purmerend door de jaren heen (onder Informatie → 
Historie → Jubileumboeken). 
https://www.schaakclubpurmerend.nl/about/historie/jubileumboeken/  
 
Deze jubileum boeken zijn: 
 
Bij het 40 jarig bestaan in 1971 (129 pagina’s) 
Bij het 50 jarig bestaan in 1981 (49 pagina’s) 
Bij het 60 jarig bestaan in 1991 (131 pagina’s) 
Bij het 75 jarig bestaan in 2006 (41 pagina’s) 
 
Eén der initiatiefnemers om een schaakclub in Purmerend op te 
richten was Feike Dokter, toentertijd notaris in Purmerend. Niet 
alleen dat hij één der initiatiefnemers was, maar zoals af te lezen is 
op de erelijst van voorzitters1 is hij in totaal maar liefst 28 jaar voor-
zitter van onze vereniging geweest. 
 
Het is ook opmerkelijk dat men al in 1931 de club oprichtte. Vier jaar 
later brak in Nederland de schaakkoorts uit vanwege de match om 
het wereldkampioenschap tussen Max Euwe en Alexander Ajechin in 
1935. Max Euwe werd toen wereldkampioen schaken. Klaarblijkelijk 
dat de oprichters van onze club al vier jaar eerder voorvoelden dat 
het schaken in de lift zou komen. 
 

                                                           
1 Zie hoofdstuk Ereleden en Leden van Verdienste 
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Het werd dan ook zeer gewaardeerd dat bij het 75-jarig jubileum Jan 
Dokter, de zoon van Feike Dokter, het Bestuur van de Schaakclub 
toesprak en feliciteerde met het jubileum. Bij die gelegenheid in 2006 
mocht het Bestuur uit handen van burgemeester Leen Verbeek de 
Koninklijke Erepenning ontvangen. 
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Het Clubblad Eeuwig Schaak 
 
Ook de jaargangen van het clubblad Eeuwig Schaak bevat een schat 
aan gegevens.  
 
Het eerste nummer van het clubblad verscheen in mei 1957 met een 
eerste artikel van de hand van de toenmalige burgemeester mr. R. 
Kooiman. 
 
Evenzo heeft Rob Hählen het clubblad dat verscheen in de jaren 
maart 2008 t/m augustus 2015 gedigitaliseerd. In de periode vanaf 
maart 2008 verscheen het clubblad via een website, welke echter 
van internet verdwenen is. Via de huidige website is de digitale 
versie van het complete clubblad toch nog in te zien. 
 
Vanaf januari 2015 is de huidige website 
www.schaakclubpurmerend.nl actief. 
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De accommodatie 
het Triton gebouw 

 
 
Op dit moment wordt er wekelijks geschaakt in het Triton gebouw 
(officiële naam Wijkplein Where). De faciliteiten in dit gebouw zijn 
zeer bevredigend. 
 
In de grote zaal kunnen bijna alle 
schaakactiviteiten plaatsvinden, 
zoals de wekelijkse schaakavon-
den van zowel de jeugd- als de 
senioren afdeling. Maar er is ook 
voldoende ruimte om één of des-
noods twee gast-teams te ontvan-
gen in het kader van de NHSB-
bondswedstrijden. Ook is de 
ruimte groot genoeg om simul-
taanseances te houden. Tevens kan het Voorjaarstoernooi er ge-
speeld worden. 
 
Voor de KNSB2-competitie is de ruimte groot genoeg om twee 
bondswedstrijden onder te brengen. Slechts als de indeling zodanig 
is dat de vier KNSB teams allemaal op dezelfde datum een thuis-
wedstrijd hebben wordt er gebruik gemaakt van een andere locatie. 
Dat was het geval in december 2019. Toen werden de wedstrijden 
gehouden in Wijkgebouw De Inval in Overwhere-Noord. 
 
Tevens is de barservice in het Triton gebouw uitstekend en de 
service wordt prettig uitgevoerd door enthousiaste vrijwilligers. 
Vooral willen we hier Jan Jansen en zijn vrouw Martha noemen. 
Helaas overleed Jan Jansen op 3 maart 2021. Wij zullen hem mis-
sen op de clubavonden. 
 
Op basis van een opsomming van alle locaties waar Schaakclub 
Purmerend heeft gespeeld sinds de oprichting in 1931 (zie hiervoor 
het Jubileumboek 1971-1981 pagina 7), is het Triton gebouw haar 
negende accommodatie. 

                                                           
2 Koninklijke Nederlandse Schaakbond 
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Van september 1978 tot november 2011 werd er gespeeld in het in 
1971 gebouwde wijkgebouw ‘t Noot in de Wheermolen. In het club-
blad Eeuwig Schaak jaargang 51 (2008) pagina 27 kunnen we lezen 
dat ‘t Noot gesloopt zal gaan worden voor nieuwbouw van ‘t Noot in 
2009 (!). Toentertijd was ook sprake van de ontwikkeling van een 
Denksport Centrum in Purmerend. Uiteindelijk is het, mede wegens 
de kredietcrisis, ietsje anders gelopen: ‘t Noot is nooit gesloopt, maar 
afgebrand in 2020. Het Denksport Centrum Purmerend is er niet 
gekomen, ook niet als onderdeel van de vernieuwde sporthal. Maar 
in november 2011 werd het Triton gebouw, naar genoegen, onze 
accommodatie. 
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2020/2021 De Corona pandemie 
 
 
Op donderdag 12 maart 2020 kondigde Premier Rutte maatregelen 
aan ter beteugeling van het corona-virus. Er was wereldwijd een 
virus actief geworden dat behoorlijk besmettelijk was. Op onze 
schaakclub bereidden de leden zich voor op een ronde Keizer of op 
een partij voor de Bekercompetitie. Voorzitter Kees Pruis echter 
moest menigeen teleurstellen toen hij meedeelde dat, in het kader 
van de overheidsmaatregelen, vooralsnog de schaakactiviteiten van 
die avond niet konden doorgaan. Verdere berichten zouden volgen. 
 
Alle aanwezige leden gaven gehoor aan zijn oproep. Het was duide-
lijk dat er wat op til was omdat er die dag ook al in supermarkten een 
duidelijk patroon van hamsteren waar te nemen was. Dat hamsteren 
ging is versneld tempo door de dagen daarna. Er waren berichten 
van het effect van corona-besmetting in Noord-Italië. En in Brabant 
dreigde eenzelfde situatie te ontstaan doordat vakantiegangers, 
terugkerend uit wintersport gebieden in Noord-Italië en Oostenrijk, 
het virus introduceerden in Nederland. 
 
Op dat moment was het nog onduidelijk wat het corona-virus ons 
zou brengen en vooralsnog dacht men aan een korte periode van 
eenvoudige maatregelen om de verspreiding van het corona-virus te 
beperken. Maar in de weken en maanden daarna werd de omvang 
en de duur van de maatregelen duidelijk. 
 
Het effect van de steeds indringender maatregelen was dat er voor-
lopig een einde kwam aan de wekelijkse schaakavonden op onze 
club en dit betrof zowel de activiteiten voor de senioren als voor de 
jeugd. Maar ook de NHSB3- en KNSB-teamcompetities werden 
gestaakt. Later bleek dat ook toernooien geen doorgang konden 
vinden, zoals bijvoorbeeld het jaarlijkse Makrelen-toernooi te Volen-
dam (NHSB Rapid Kampioenschap). 
 
Natuurlijk hoopte men op het opstarten van de schaakactiviteiten 
voor het seizoen 2020/2021 temeer daar het ernaar uitzag dat het 
virus onder controle was. 
 

                                                           
3 Noord-Hollandse Schaakbond 
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In september 2020 werd de Keizer-competitie opgestart onder een 
corona protocol dat het Bestuur had opgesteld op basis van informa-
tie van de Overheid en de KNSB. Ruwweg kwam het erop neer dat 
de Keizer-competitie gestart werd met een maximum deelname van 
30 spelers per avond met inachtneming van de 1,5 meter afstands-
regel. 
 
De afstand van 1,5 meter was soepeltjes te handhaven door gebruik 
te maken van twee aaneen geschoven tafels en een handdoek 
waarop bord en klok geplaatst werden. Met de handdoek kon het 
bord zonder problemen door de aan zet zijnde spelers naar zich 
toegetrokken worden. Een innovatie en primeur van Schaakclub 
Purmerend. 
 
Op die manier werden er van 10 september tot en met 8 oktober 
2020 vijf ronden Keizer gespeeld met de maximale bezetting. In 
verband met de golf coronabesmettingen was er een onderbreking 
tot 26 november 2020 waarna er drie ronden Keizer gespeeld wer-
den. Toen werden de binnensporten, waaronder het schaken, geheel 
verboden. Pas vanaf 27 mei 2021 werden ronden 9 tot en met 14 
gespeeld (tot en met 1 juli 2021). 
 
Een opmerkelijk fenomeen was dat onze voorzitter op die eerste 
avond in september 2020 zomaar vijf nieuwe leden kon introduceren. 
Dus ondanks corona-crisis, maar wellicht dankzij de Queen’s Gambit 
effect, een ongekende toestroom van nieuwe leden! En niet alleen 
dat. Maar drie van de nieuwe leden wisten in de officieuze Keizer 
competitie op plaatsen 1, 2 en 3 te eindigen! 
 
Voor onze club betekende dat dat er voornamelijk alleen nog 
schaakactiviteiten via het online platform Lichess.org georganiseerd 
konden worden. Lange tijd werd er wekelijks een Rapid toernooi 
gespeeld via Lichess waarbij de opkomst varieerde van 20-30 leden. 
De resultaten werden wekelijks gepubliceerd op de website van onze 
club. 
 
Zo werd het er ook via Lichess gestreden om het Clubkampioen-
schap Snelschaken op 25 juni 2020. Er namen 20 spelers deel aan 
de strijd. Na 13 ronden bleek Katharina Ricken Clubkampioen Snel-
schaken 2020 te zijn geworden op de voet gevolgd door Pieter 
Hopman en Pim Jekel. 
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In de loop van 2020 kwam steeds duidelijker naar voren dat vaccina-
tie een oplossing zou moeten brengen. Gelukkig werden er in korte 
tijd vaccins ontwikkeld. Vanaf begin januari 2021 ging de vaccinatie-
campagne van start. De effecten van de grootschalige vaccinatie 
leidden er toe dat de corona-pandemie meer en meer onder controle 
kwam. 
 
In juni 2021 bestond er optimisme dat de volledige schaakcompeti-
ties per september 2021 weer mogelijk zouden worden. Echter begin 
juli 2021 liepen onverwachts het aantal corona geïnfecteerden weer 
op. 
 
Nochtans werd op 8 juli 2021 nogmaals het snel schaakkampioen-
schap via Lichess gespeeld. Katharina Ricken verlengde zonder 
moeite haar titel en werd Clubkampioen Snelschaken 2021. 
 
Tot slot kan alleen maar gezegd worden dat u, als u dit jubileum-
boekje in handen houdt, zult weten welk vervolg de corona pande-
mie heeft gekregen. 
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Het Dames Team 
 
 
Met trots kon voorzitter Kees Pruis wijzen op de voor de schaakclub 
historische dag van 11 oktober 2018, de dag waarop een volledig uit 
vrouwen bestaand team aantrad in een NHSB bondscompetitie 
wedstrijd. Op die dag speelde het dames team als Purmerend N5 
tegen Purmerend N2. 
 
De voorzitter haalde de uitspraak aan van Jan Hein Donner (vrou-
wen kunnen niet schaken) welke uitspraak al eerder door onder 
andere Judith Polgar was gelogenstraft. Nu zagen wij dat met onze 
eigen ogen in ons eigen clublokaal. 
 
Niet alleen speelde het damesteam tegen ons 2e team, gedurende 
de competitie traden de dames aan tegen vijf andere teams. Voor 
die andere teams was het natuurlijk ook een primeur om tegen een 
damesteam te spelen. 
 
Samen met Ton de Veij nam Kees Pruis in 2015 het initiatief om, 
tijdens de schaakavonden in het Eggert Centrum, enige schaakles-
sen te organiseren voor vrouwen. Pieter Hopman rondde die avon-
den af met een masterclass en werd enthousiast om er een vervolg 
aan te geven, door enkele moeders van jeugdleden te trainen in het 
Triton gebouw als zij aanwezig waren om hun kinderen te brengen. 
Uiteindelijk overtuigde hij hen om als team uit te komen in de NHSB 
competitie. 
 
De teamsamenstelling was als volgt: 
 
Marloes Rogge tevens teamleider 
Ingrid van Rijs-Brands 
Melanie Witte 
Flora Gaeta-de Vries 
Juliette Veldt 
Mirjam van Rijs 
Sophie Peters 
Debbie Peters 
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Jeugd Schaakclub Purmerend 
 
 
In Eeuwig Schaak, ons papieren clubblad, van januari 1958 plaatst 
het Bestuur een oproep aan de leden voor de ondersteuning van de 
jeugdactiviteiten. Als belangrijk aspect wordt aangegeven dat het 
voor de toekomst van de club van belang is om de jeugd voor het 
schaken te interesseren onder meer om de continuïteit van de ver-
eniging te waarborgen, natuurlijk ook met de hoop om toptalenten 
daaronder te vinden. De jeugdafdeling bestaat dan ook al sinds die 
tijd. 
 
Voorafgaand aan de clubavonden voor senioren die beginnen om 
20:00 uur, hebben de jeugdleden van 19:00-20:00 uur hun club-
avond. Bij de start van het seizoen in september 2019 telde onze 
club circa 50 jeugdleden. 
 
De jeugdleden maken kennis met het schaakspel, kunnen zich 
vervolgens oefenen om hun spelniveau te verhogen. Verder kunnen 
ze ervaring opdoen door het spelen van de interne jeugdcompetities, 
maar ook in externe competities, zowel individueel als in team ver-
band. Dat gaat zover, dat de weg naar het Nederlands Kampioen 
Jeugd schaken, in diverse leeftijdscategorieën, zowel individueel als 
in teamverband, mogelijk is. En voor de hele goede spelers geeft 
een eventueel persoonlijk Nederlands Kampioenschap toegang voor 
het toernooi waarin gespeeld wordt om het Wereldkampioenschap 
(WK). Zo was het behalen van dat WK door Eline Roebers in 2020 
natuurlijk een enorme stimulans voor alle jeugdspelers. 
 
Sinds seizoen 1991/92 wordt voor de schaakinstructie gebruikt 
gemaakt van het Stappenplan. In opéénvolgende stappen worden 
eerst de schaakregels uitgelegd gevolgd door een groot aantal 
oefeningen om die regels met gemak te kunnen hanteren. In opvol-
gende stappen worden allerlei aspecten van het spel uitgelegd en 
ook steeds weer uitputtend geoefend. Na elke stap kan een examen 
afgelegd worden om een certificaat te verdienen. Daartoe worden in 
onze club eerst proefexamens afgenomen zodat de deelnemers 
goed voorbereid en met vertrouwen naar het examen gaan. 
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Sinds 2015 worden de jeugdleden, door middel van het kunnen 
winnen van de Ton Huisman Cup, genoemd naar Ton Huisman4 die 
deze activiteit sponsort, gestimuleerd om beter te presteren op drie 
gebieden: beste notitie, beste partij en beste combinatie. Daartoe 
worden hun prestaties beoordeeld door de International Meester 
Pieter Hopman. Hierover wordt regelmatig bericht op de website van 
de club. 
 
Daarboven krijgt ieder jeugdlid een lidmaatschap van de website 
Chessity aangeboden zodat zij nog eens op een andere manier hun 
schaakvaardigheden kunnen oefenen. 
Een aantal ouders van de jeugdleden begonnen zich te interesseren 
voor het schaken. Voor hen werd een cursus georganiseerd terwijl 
hun kinderen zich vermaakten op de jeugdafdeling. De interesse was 
zodanig dat als bijproduct van deze activiteit een Damesteam5 
geformeerd werd dat ook ging deelnemen aan de NHSB team com-
petitie6. 
 
Naast de prettige inspanning wordt er ook prettige ontspanning 

aangeboden: Met Sinterklaas het pepernoten 
schaak. Daarnaast is er ieder jaar een 
schaakkamp, voor de jeugd. Een weekend op 
een bungalowpark met schaken, lekker eten 
en wandelen/sporten, ter afsluiting van het 
seizoen. 
 
Jeugdspeler Stijn de Wit maakte een zeer 
leesbaar werkstuk over schaken als school-
opdracht met een hele goede beoordeling. 
 
Een Bestuurslid is verantwoordelijk voor de 

jeugdafdeling. Sinds augustus 2008 wordt die functie vervuld door 
Frank Reurs die ook actief betrokken is bij de opleiding van de jeugd. 
Hij wordt ondersteund door een groot aantal leden en ouders die 
groepjes kinderen op hun niveau (stap) les geven, gemaakte oefen-
opgaven nakijken en scoren en de proefexamens verzorgen. 
 

                                                           
4 Zie hoofdstuk Ton Huisman-Cup 
5 Zie hoofdstuk Het Dames Team 
6 Zie hoofdstuk Teamcompetitie Noord-Hollandse Schaakbond 
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De lijst van ondersteuners door de jaren heen is indrukwekkend. 
Opvallend is dat er ook jeugdleden zijn die andere jeugdleden in-
structie geven. 
 
In het verleden zijn dit de volgende personen geweest:  
 
Anton Bakels, Anders Bartels, Lasse Bartels, Chris Bartels, Enrico 
Blees, John Bond, Barry Brink, Stef Goddijn, Cor Groot, Gerard 
Lonnee, Serkan Milli, Rudolf Puister, Foppe Reinders, Ronald Rit-
sema, Marloes Rogge, Greet Schlebaum, Schaafsma, Rob Schoorl, 
Rik Slaman en Joop Wickel. 
 
De huidige trainers zijn:  
 
Vladimir Bartels, Romayn Brandsma, Ton van Diepen, Flora Gaeta, 
Sandro Gaeta, Pieter Hopman, Frank Reurs, Alex Romijn en Ingrid 
van Rijs. 
 
Een aantal van de ondersteunende leden en ouders hebben via de 
KNSB de daaraan gerelateerde cursussen gevolgd. 
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Klokken, borden, stukken, 
computers en meer. 

 
 
In de afgelopen 15 jaar zijn er flink wat veranderingen geweest op 
allerlei gebied en ook op schaakgebied. 
 
Allereerst denk je daarbij aan de schaakklok. Ook in onze club 
speelden we met de klassieke schaakklok, twee uurwerken met een 
koppeling zodanig dat ofwel de ene klok de bedenktijd wegtikte en 
dan weer de andere klok. 
 
Zo ongeveer rond 2013 begonnen digitale klokken gebruikt te wor-
den op onze schaakclub. Het eerste dat opvalt, is natuurlijk het 
ontbreken van het getik van die klok. 
 
Een nadeel bij de klassieke analoge klok was dat bij het snelschaken 
met vijf minuten be-
denktijd het de vraag 
was of beide spelers 
wel dezelfde tijd kregen 
als de grote wijzer op 
11 werd gezet. Verder 
kon het vlaggetje 
onverwachts vallen en 
stond dan de wijzer wel 
echt exact op de 12?? 
Sommige vlaggetjes 
waren voorzien van een naaldje dat over een schaal gleed zodat je 
duidelijk de laatste minuut zag wegglijden. Maar soms kon het ge-
beuren dat het vlaggetje toch viel voordat het naaldje bij het eind van 
de schaal kwam. Of dat bij de tegenstander bij het overschrijden van 
het eind van de schaal het vlaggetje juist niet viel. 
 
Bij de digitale klok zijn deze problemen opgelost. Het is zelfs moge-
lijk om per zet tijd toe te voegen wat bij de klassieke klok praktisch 
niet mogelijk is. Deze mogelijkheid van de digitale klok is erg belang-
rijk gebleken. Het maakte het mogelijk om van de afgebroken partij-
en af te komen. In één sessie worden partijen nu beëindigd en de 
strijd tegen de tijd is acceptabeler geworden door het toevoegen van 
meestal 10 of 30 seconden per zet: de tijdnood wordt verlicht door 
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de toegevoegde tijd per zet én doordat de rest-tijd duidelijk aange-
geven wordt op de klok. 
 
Onze club is langzamerhand overgegaan op digitale klokken. Eerst 
waren er verschillende merken in gebruik met hun eigen handleiding 
om de klok te bedienen. Daarom is overgegaan tot de aanschaf van 
één type klok, en wel de DGT2010. Het Nederlandse bedrijf Digital 
Game Technology DGT ontwikkelt digitale schaakklokken sinds 
1992 op kleine schaal en vanaf 2007 op industriële schaal aan de 
Hengelosestraat te Enschede. Door het gebruik van slechts één type 
klok, ook nog eens “The official FIDE Chess Clock”, is het langza-
merhand voor de leden niet meer nodig om anderen te vragen hun 
klok in te stellen. 
 
Als schaakclub die sinds 1931 bestaat, bestond het bestand aan 
klassieke klokken uit diverse modellen. Zo was het ook met de 
borden en de stukken. Spellen met de kleuren wit en zwart maar ook 
met wit en bruin. Al of niet verzwaarde stukken. Al of niet wiebelende 
stukken. Een spel met een dame langer dan de koning. Paarden in 
allerlei variaties. Soms was dat voor sommigen niet acceptabel om 
met stukken van verschillend model en grootte te spelen zodat eerst 
een acceptabel uniform schaakspel bij elkaar gezocht moest worden. 
Dit alles hoort tot het verleden sinds, door de vrijgevigheid van Perry 
Koopmans, er voor de gehele club voldoende borden en schaakspel-
len van één model aangeschaft konden worden zodat het onmogelijk 
werd om een niet homogene set schaakstukken te vinden. Dit alles 
vergemakkelijkt de taak van de materiaalcommissaris aanzienlijk. 
 
Iedere club, zoals de onze, heeft een demonstratie bord. Een derge-
lijk bord bestaat uit een groot schaakbord staande op een onderstel 
of ezel. Met uit multiplex gezaagde stukken kan een stelling op dat 
schaakbord opgezet worden. Zo’n bord wordt gebruikt om in groeps-
verband schaken te leren aan jeugdleden. Maar ook bij de regelma-
tige instructie aan seniorleden door Ron Hählen werd daarvan ge-
bruik gemaakt. Het kost tijd om stellingen 
op te zetten en ondertussen moet men 
dan toch jeugdleden en soms ook senio-
ren geïnteresseerd houden. Ook kon het 
voorkomen dat de constructie, voorna-
melijk van de ezel, zodanig was dat het 
geheel, bord en stukken, van de ezel 
viel, of de ezel inklapte met alle gevolgen 
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van dien. Daarom ging het bestuur over tot de aanschaf van een 
computer met groot scherm op een stevige verrijdbare constructie. 
Die aanschaf werd mede mogelijk gemaakt door een schenking van 
het VSB fonds en een actie onder de leden om de aanschaf financi-
eel mogelijk te maken waarna tot aanschaf overgegaan kon worden. 
De voordelen zijn legio. Het geheel heeft een fraai bij-de-tijds uiter-
lijk. Bovendien kunnen instructies voorbereid worden en kunnen 
stellingen en zettenreeksen zonder onnodig tijdverlies goed weerge-
geven worden voor groepen jeugdleden en senioren. De digitale 
technieken rukken dus op, ook op onze schaakclub. 
 
Denk bijvoorbeeld aan het clubblad Eeuwig 
Schaak. Voorheen werd het clubblad 
geschreven, dan ingetypt op stencilvellen 
en werd het blad voor blad gestencild, 
waarna het vergaren volgde en het nieten. 
Bovendien werden reclamepagina’s toege-
voegd voor betaalde reclame (dus een 
soort sponsoring door diverse bedrijfjes en 
winkels). Vervolgens moest het blad nog 
onder de leden verspreid worden, dat alles 
onder druk van de geplande publicatie 
datum. Denk aan de tijd die trouwe be-
stuursleden daarin hebben moeten stop-
pen. Eeuwig Schaak verscheen in papier van mei 1957 t/m novem-
ber 2007. Door de actie van enkele leden is het totale bestand aan 
het papieren blad gescand tot pdf bestand. Alle jaargangen zijn in te 
zien via de website van onze club via Informatie –> Historie → 
Archief Clubblad Eeuwig Schaak. 
https://www.schaakclubpurmerend.nl/about/historie/clubbladarchief/  
 
Toen was de tijd rijp om een digitale versie van het clubblad te laten 
verschijnen middels een website van onze schaakclub. Vanaf no-
vember 2007 konden berichten en informatie geplaatst worden op 
deze website, een aanzienlijke reductie van al het werk dat de papie-
ren versie met zich meebracht. De website kreeg, bij wijze van 
spreken, een nieuw jasje per januari 2015. In 8 jaar verandert er heel 
wat op digitaal gebied, zodat een volgende generatie van software 
zinvol was. Het doel en resultaat, het wereldkundig maken van 
berichten, primair voor de leden van onze schaakclub, bleef ongewij-
zigd. 
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Een verdere opmars van de digitalisering is te vinden in websites als 
Chessity.com en Lichess.org, maar er zijn vele andere mogelijkhe-
den om via websites schaakpartijen te spelen en zich te trainen 
middels het oplossen van schaakopgaven. 
 
Gedurende de periode maart 2020 tot 20 mei 2021, de corona-
periode7, waarbij het door de Lock-down onmogelijk was om in 
clubverband te schaken, werd er van de Lichess website gebruik 
gemaakt om wekelijks een schaaktoernooi te spelen. Was aanvan-
kelijk deelname beperkt tot leden van de schaakclub, later werden 
ook andere geïnteresseerden toegelaten wat o.a. leidde tot deelna-
me van leden van de Schaakclub Volendam en Schaakclub Koedijk. 
Het toernooi werd daardoor levendiger, doordat men speelde tegen 
spelers die men slecht incidenteel zou tegenkomen in bondswed-
strijden of dag-toernooien. 
 
Via Lichess werd ook het snel-schaakkampioenschap van onze club 
gespeeld en wel op 25 juni 2020. Verrassenderwijs werd Katharina 
Ricken onze snel-schaakkampioen 2020 vóór Pieter Hopman en Pim 
Jekel. Zij verlengde de titel op 8 juli 2021. 
 
De digitalisering heeft ook invloed gehad op het contact tussen 
schaakclubs en de schaakbonden. Via de site van onze NHSB 
(Noord Hollandse Schaakbond) worden we geïnformeerd o.a. over 
de team- en bekercompetities. De teamleiders kunnen via de websi-
te uitslagen van teamwedstrijden doorgeven zodat de resultaten 
dikwijls direct al dezelfde avond bekend zijn. Het is nu eerder het 
uitblijven van de uitslagen die opvallen: zou er iets bijzonders ge-
beurd zijn dat de uitslag de dag erna nog niet bekend is?? 
 
Onze club hanteert ook software om de resultaten van de Keizer-
competitie, de belangrijkste competitie van onze club met 24 ronden, 
weer te geven op de website van onze schaakclub en om snel voor 
elke ronde een indeling te maken voor de eerstkomende te spelen 
ronde. 
 
Het moge duidelijk zijn dat de digitalisering van de schaaksport niet 
meer weg te denken is, zowel in verslaggeving, in training als in de 
wedstrijd praktijk. 

                                                           
7 Zie hoofdstuk 2020/2021 De corona pandemie 
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Teamcompetitie Noord-Hollandse 
Schaakbond 

 
 
Onze schaakclub is natuurlijk actief met enkele teams in de regiona-
le teamcompetitie van de NHSB. Vanouds neemt Purmerend deel 
met 5 à 6 teams. Het eerste team is in het algemeen subtopper, 
spelend incidenteel in de Promotieklasse, doch meestal in de daar-
opvolgende eerste klasse. De andere teams komen uit in de 2e, 3e 
of 4e klasse. Als opmerkelijk feit is te melden dat in de competitie 
van 2018/2019 ons damesteam deelnam. 
 
Op de website van de NHSB zijn alle gedetailleerde uitslagen in de 
teamcompetitie terug te vinden vanaf het seizoen 1991/1992 tot 
heden, zie https://www.nhsb.nl/competitie . 
 
Met de scheiding van de nationale KNSB- en NHSB-teamcompetitie 
vervalt de promotie naar de derde klasse van de KNSB. De doelstel-
ling zal zich nu gaan toespitsen op de titel teamkampioen van de 
NHSB. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per seizoen 2019/2020 werden in ons eerste team Purmerend N1 
enige sterke spelers opgesteld teneinde het team op langere termijn 
te brengen van de tweede klasse naar de huidige hoogste Topklas-
se. In dat seizoen lukte het om stevig de leiding te nemen in Klasse 
2B na vijf van de zeven te spelen rondes. Echter, de corona-
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pandemie8 maakte het onmogelijk om de competitie te voltooien en 
af te ronden met een kampioenschap Klasse 2B met promotie naar 
Klasse 1. Jammer maar het is niet anders. 
 
De regionale competitie vindt zijn charme onder andere wegens de 
gelegenheid om diverse clubs te bezoeken en in een meer informeel 
kader de schaaksport te beoefenen en andere schakers in de regio 
persoonlijk te leren kennen tijdens het nabespreken van de partij. 
Door de jaren heen leert men op die manier veel schakers kennen 
die men dikwijls ook weer zal ontmoeten in regionale schaaktoer-
nooitjes. 
  

                                                           
8 Zie hoofdstuk 2020/2021 De corona pandemie 
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KNSB competitie9 
 
 
1990 3C 1P / 2B 2P /1A 9D / 2B 1P / 1A 5 / 1995 1A 8 / 1A 10D / 2B 
1P / 1A 9D / 2B 2 / 2000 2B 2 / 2A 1P / 1A 6 / 1A 3 / 1A 8 / 2005 1A 
3 / 1A 5 / 1A 9D / 2B 2 / 2A 1P / 2010 1A 4 / 1A 2 / 1A 6 / 1A 6 / 1A 8 
/ 2015 1A 5 / 1B 7 / 1B 8 / 1A 3 / 1A 10D / 2020 2B CORONA 
 
Misschien denkt u dat dit de DNA-code van het 
Corona virus voorstelt? Dan zit u er naast. Met deze 
afkorting wordt de geschiedenis verteld van ons 
eerste team sinds het seizoen 1989-1990. 
 
In ons blad Eeuwig Schaak van mei 1989 kunt u lezen over een 
groot feest in het clubgebouw ’t Noot. Het was een groot feest om 
het kampioenschap van maar liefst drie teams, spelend in de NHSB, 
te vieren. Teams Purmerend 1, Purmerend 3 en Purmerend 6 waren 
in hun groep kampioen geworden. Voor team Purmerend 1 uitko-
mend in de promotieklasse, betekende dit promotie naar de landelij-
ke KNSB-competitie. Natuurlijk een opmerkelijke gebeurtenis om bij 
stil te staan. 
 
Toen ik in de jaren 1975-1980 lid was van Schaakclub Purmerend 
speelde al onze teams nog in de NHSB. Ik kan me ook niet herinne-
ren dat ons eerste team, waarin ik ook speelde, toen in de promotie-
klasse speelde. Maar als je de namen leest van de eerste-team-
spelers (waarvan enkelen door Meester Jaap Leguijt waren opge-
leid) eind jaren ‘80 dan kan je begrijpen dat Purmerend in de lift 
moest zitten. Ik was daarom nieuwsgierig naar de resultaten van ons 
eerste team sinds de promotie naar de KNSB competitie. Die resul-
taten worden weergegeven in de topregel van dit artikel. Lees de 
code als volgt: als voorbeeld 1990 3C 1P. Dit betekent dat in 
1989/1990 het eerste team ingedeeld was in klasse 3C en in 1990, 
aan het einde van de competitie, eindigde op de eerste plaats. De P 
gaf aan dat in dat jaar het team promoveerde. 
 
Zo kan je ook aflezen dat het eerste team in het volgende seizoen 
speelde in Klasse 2B alwaar het in 1991 als tweede eindigde recht-
gevend op alweer een promotie (P) naar de eerste klasse. Dat was 

                                                           
9 Landelijke competitie van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond 
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iets te hoog gegrepen want het jaar daarna degradeerde (D) het 
team na op de 9e plaats geëindigd te zijn. 
 
Maar je kunt zeggen dat ons eerste team Klasse 1 waardig is want 
twee-derde van de jaren in de KNSB competitie werd doorgebracht 
in klasse 1. 
 
Het is dan ook jammer dat door de corona pandemie de KNSB 
competitie werd gestaakt. Purmerend was voornemens om het 
eerste team te versterken met enkele spelers met natuurlijk als doel 
om de Meesterklasse te bereiken. Hopelijk zal dit voornemen verder 
vorm kunnen krijgen als in september 2021 de competities, waaron-
der de KNSB competitie, weer gehouden kunnen worden. 
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Scheiding Landelijke en 
Regionale schaakcompetitie 

 
 
Na overleg tussen de KNSB (Koninklijke Nederlandse Schaakbond) 
en de regionale bonden werd er in het seizoen 2018-2019 een pilot 
gehouden met gescheiden landelijke en regionale competities. De 
toegang tot de landelijke teamcompetitie was tot dan toe beperkt: die 
competitie kon alleen bereikt worden door promotie vanuit de regio-
nale bonden. 
 
Voor veel schakers met werkkringen kan het een bezwaar zijn om 
door de week deel te nemen aan de regionale competities. Deze 
pilot maakt het mogelijk dat clubs teams kunnen aanmelden bij de 
KNSB voor deelname. Met deze regeling kunnen in principe alle 
leden van een schaakclub deelnemen aan de op zaterdag gespeelde 
competitie. Voor enthousiaste leden bestaat de mogelijkheid om 
zowel in een team in de KNSB competitie uit te komen als in een 
team in de regionale bond. 
 
Vóór de pilot was de situatie voor de landelijke team-competitie als 
volgt: 
 
Meesterklasse   10-kamp met 10-tallige teams 
Klasse 1A t/m 1B  10-kamp met 10-tallige teams 
Klasse 2A t/m 2D  10-kamp met 8-tallige teams 
Klasse 3A t/m 3H  10-kamp met 8-tallige teams 
 
In de pilot werd de situatie: 
 
Meesterklasse   10-kamp met 10-tallige teams 
Klasse 1A, 1B   10-kamp met 10-tallige teams 
Klasse 2A t/m 2D  10-kamp met 8-tallige teams 
Klasse 3A t/m 3H  10-kamp met 8-tallige teams 
Klasse 4A t/m 4I  10-kamp met 8-tallige teams 
Klasse 5A t/m 5G 8-kamp met 8-tallige teams 
Klasse 6A t/m 6H 8-kamp met 8-tallige teams 
 
Gezien het enthousiasme, zich uitend in toegenomen deelname aan 
de gezamenlijke competities, en met instemming van de meerder-
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heid van de regionale bonden is de scheiding van de landelijke en de 
regionale competitie definitief gemaakt. 
 
In de pilot kwam Purmerend, naast het al lang in de KNSB spelende 
eerste team, uit met maar liefst drie 8-tallige teams die speelden in 
klassen 4D, 6B en 6B. In die teams waren ook een aantal van onze 
dames-leden10 en een groot aantal junioren opgesteld.  
 
Voor de jeugdleden is deze regeling ideaal. Voor schoolgaande 
jeugdleden is deelname doordeweeks, gezien het feit dat de wed-
strijden dikwijls tot tegen 24:00 duren plus eventuele reistijd bij 
uitwedstrijden, niet aan te bevelen. Deze competitie op zaterdag 
maakt deelname goed mogelijk. 
  

                                                           
10 Zie hoofdstuk Het Dames Team 
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Ton Huisman-Cup 
 
 
In 2015 stelde clublid Ton Huisman een cup en prijzen ter beschik-
king voor de jeugdspelers. De jeugdspelers kunnen meedingen naar 
deze cup door resultaten van hun schaakverrichtingen te laten 
beoordelen door Internationaal Meester Pieter Hopman. 
 
Het gaat dan om de volgende aspecten: 
 
x Het beste notatieformulier 

Voor serieuze partijen is het voorgeschreven dat de zetten geno-
teerd worden. De zetten dienen o.a. juist, op de juiste plaats, en 
goed leesbaar genoteerd te worden. 

x De beste partij 
Hierbij gaat het erom of er een evenwichtige partij gespeeld 
wordt: de ontwikkeling van stukken en pionnen in de openingsfa-
se, een middenspel liefst planmatig uitgevoerd, en een afwikke-
ling van de partij in het eindspel. Zeer slechte zetten dienen ver-
meden te worden. 

x De beste combinatie 
Ideaal is een combinatie die onverwachts komt en de speler be-
slissend voordeel geeft in de vorm van mat of groot materieel 
voordeel. 

 
Door de competitievorm worden de jeugdspelers uitgedaagd om op 
deze drie punten goed te presteren. Het idee achter deze competitie 
is dat je het meeste van schaken leert via een analyse van je eigen 
partijen met je leraar. Deze competitie is een goede aanvulling op 
het opleidingsprogramma van de jeugd. 
 
In december 2015, na een aantal ronden, 
eindigde Sander Hoffman op de eerste plaats. 
Tweede werd Sandro Gaeta en derde werd 
Hidde Bosma. Voor alle deelnemers was er 
een beker in de vorm van een mok met 
Schaakclub Logo en de aanduiding “Ton 
Huisman Cup” plus, hoe kan het anders, een 
mooie bos bloemen. 
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Tulpentoernooi 
wie wordt de Tulpenkoning? 

 
 
Sinds 2017 wordt in maart het door de Schaakclub Purmerend 
georganiseerde Tulpentoernooi gespeeld. 
 
Het toernooi staat open voor alle spelers met een KNSB Elo rating. 
In maximaal 6 groepen van 8 spelers, ingedeeld naar Elo rating, 
worden 7 ronden Rapid gespeeld. De winnaar van de eerste groep 
mag zich tooien met de titel TULPENKONING. Winnaars van alle 
groepen ontvangen een geldprijs en uiteraard een prachtige bos 
mengtulpen. 
 
Het toernooi wordt gesponsord door Polder Pride™ en Ton Huisman 
Bloemenservice. Het toernooi wordt gespeeld bij café-restaurant 
Spijkerman Eten & Drinken, Neckerdijk 1, Purmerend. Dat maakt het 
mogelijk dat de spelers elkaar ook aan de uitstekende lunchtafel 
informeel kunnen ontmoeten. 
 
De winnaars zijn als volgt: 
 
25 maart 2017 
 
1. Tulpenkoning Fred Slinger-
land 
2. Tyro Bekedam 
3. Piet Peelen 
 
24 maart 2018 
 
1. Tulpenkoning Barry Brink 
2. Pieter Hopman 
3. Fred Slingerland 
 
23 maart 2019 
 
1. Tulpenkoning Fred Slingerland 
2. Yong Hoon de Rover 
3. Michel Yu 
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Door de corona pandemie was het niet mogelijk om in 2020 en 2021 
het Tulpentoernooi te spelen. De intentie is om per eerste gelegen-
heid, maart 2022, het Tulpentoernooi te continueren. 
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Voorjaarstoernooi 
 
 
Het Voorjaarstoernooi wordt ieder jaar georganiseerd door Schaak-
club Purmerend. Sinds mensenheugenis ligt de organisatie van het 
toernooi in de goede handen van Rob Hählen. 
 
Het is reeds een lange traditie die waarschijnlijk terug gaat tot 1958. 
In Eeuwig Schaak van januari 1977 pagina 4 wordt vermeld dat op 
25, 26 en 27 februari 1977 voor de 20e keer het voorjaartoernooi 
gehouden wordt. Gedegen onderzoek in de archieven van de 
Schaakclub is nodig om na te gaan wanneer de 60e editie van dit 
toernooi plaats heeft gevonden of nog moet plaatsvinden. 
 
In de jaren 2007-2009, een woelige periode in het bestaan van de 
schaakclub, is het toernooi waarschijnlijk niet gehouden. In de ar-
chieven wordt er althans niet over gerapporteerd. 
 
Het toernooi bestaat uit een open toernooi met vierkampen die over 
twee dagen (vrijdag 1ste ronde en zaterdag 2e en 3e ronde) worden 
gespeeld in normaal speeltempo. In het algemeen is de eerste groep 
een invitatiegroep. Het toernooi wordt gespeeld in het clublokaal van 
de schaakclub uiteraard in het voorjaar. Het aantal deelnemers ligt 
rond de 50 schakers. 
 
In de jaren 2011 tot en met 2014 werd het Voorjaarstoernooi ge-
sponsord door de firma Ricoh. In dat kader werd in de invitatiegroep 
van vier spelers, kampioenen van de schaakclubs te Purmerend, 
Middenbeemster, Volendam en Hoorn, gespeeld om de Waterland 
Cup. 
 
De winnaars van de sterkste vierkamp waren achtereenvolgens: 
 
2021  niet gehouden wegens corona 
2020 niet gehouden wegens corona 
2019  Willem Hensbergen 
2018  Johannes Kossen 
2017  Nic Manshanden en Ron Flohr 
2016  Pieter Hopman 
2015  Robert Boes 
2014  onbekend, waarschijnlijk niet gehouden 
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2013  Pieter Hopman 
2012  Michiel Bos 
2011  Pieter Hopman 
2010  Perry Koopmans 
2009  onbekend, waarschijnlijk niet gehouden 
2008  onbekend, waarschijnlijk niet gehouden 
2007  onbekend, waarschijnlijk niet gehouden 
  



40 
 

Voorzitters Schaakclub Purmerend 
 
 
2005/2006 t/m 1-2007   G. Kalkhoven 
2-2007 t/m 8-2007   R. van Someren; waarnemend 
9-2007 t/m 2-2008   R. van Someren 
3-2008 t/m 8-2008  L. van Mil, W. de Weerd, 

R. Overveld 
2008/2009 t/m 2013/2014  R. Hählen 
2014/2015    vacant 
2015/2016 tot 2020/2021 K. Pruis 
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Ereleden en Leden van Verdienste 
van Schaakclub Purmerend 

 
 
Ereleden 
 
C.G. Oudegeest per 28 september 1939  
Wegens zijn verdiensten als secretaris en het organiseren van 
wedstrijden met andere clubs. 
 
T. Cnossen per 1 oktober 1947  
Wegens zijn prestaties als 1ste bordspeler in het eerste team gedu-
rende lange jaren. 
  
F. Dokter per 19 november 1966 
Eén der oprichters van Schaakclub Purmerend in 1931, meer dan 25 
jaar bestuurslid hoofdzakelijk als voorzitter en de voortdurende 
stimulerende invloed op het schaakleven in Purmerend. 
 
A.F. Oosterbaan per 31 augustus 1971 
Wegens uitmuntend kasbeheer in de jaren 1945-1951, en de vele 
werkzaamheden die hij voor de club verrichtte bij het organiseren 
van bijzondere evenementen waaronder schaaksimultaan-seances. 
 
S. Band Sr. 
Wegens een lang lidmaatschap van Schaakclub Purmerend en zijn 
inzet en sportiviteit in het eerste team. 
 
H. van der Kroft 
Wegens zijn vele werkzaamheden voor het clubblad Eeuwig Schaak 
waaronder als hoofdredacteur, het onderhouden van de contacten 
met de schaakclub in zusterstad Jihlava/Tsjechië en met de sponso-
ren van de schaakclub. 
 
P. Avis per november 1981 
Wegens zijn verdiensten in verschillende bestuursfuncties geduren-
de vele jaren. 
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H. Breeuwsma per november 1981 
Wegens zijn verdiensten in verschillende bestuursfuncties geduren-
de vele jaren. 
 
J. Leguijt per 28 augustus 1986  
Wegens zijn onuitputtelijk enthousiasme bij de jeugdafdeling gedu-
rende de jaren 1976-1986 
 
F. Reinders per 30 augustus 2018  
Wegens zijn jarenlange verdiensten voor de Schaakclub Purmerend 
in verschillende bestuursfuncties. 
 
J. Poland per 23 september 2020 
Wegens zijn jarenlange verdiensten als bestuurslid, organisator van 
thuiswedstrijden en materiaalcommissaris. 
 
Leden van verdienste 
 
Dhr. C. Groot 
Dhr. T. Huisman 
Dhr. T. Wijnen 
Dhr. J. Poland 
Dhr. R. Hählen 
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Eregalerij van Kampioenen 
 
 
Seizoen Senioren Snelschaken 
 
2020 – 2021 Corona pandemie K. Ricken*) 
2019 – 2020 Corona Pandemie K. Ricken*) 
2018 – 2019 F. v.d. Velpen P. Hopman 
2017 - 2018 T. van Nieuwkerk Y.H. de Rover 
2016 – 2017 T. van Nieuwkerk P. Hopman 
2015 – 2016 R. van Someren P. Hopman 
2014 – 2015 T. van Nieuwkerk Y.H. de Rover 
2013 – 2014 R. Mirani Y.H. de Rover 
2012 – 2013 T. de Veij Y.H. de Rover 
2011 – 2012 P. Hopman P. Hopman 
2010 – 2011 P. Hopman R. Schoorl 
2009 – 2010 P. Hopman P. Hopman 
2008 – 2009 L. van Mil Y.H. de Rover 
2007 – 2008 Y.H. de Rover Y.H. de Rover 
2006 – 2007 Y.H. de Rover Y.H. de Rover 
 
Seizoen  Rapid   Beker 
 
2020 – 2021  Corona pandemie 
2019 – 2020  Corona pandemie 
2018 – 2019  F. v.d. Velpen P. Hopman 
2017 – 2018  L. Preeker  C. Kerkdijk 
2016 – 2017 R. Mirani T. Huisman 
2015 – 2016 R. Mirani P. Hopman 
2014 – 2015 E. Blees E. Blees 
2013 – 2014 Y.H. de Rover E. Blees 
2012 – 2013 A. Bakels A. Bakels  
2011 – 2012 R. Marcelis R. Schoorl 
2010 – 2011 R. van Someren E. Blees 
2009 – 2010 L. van Mil W. Groot 
2008 – 2009 W. Groot Y.H. de Rover 
2007 – 2008 Y.H. de Rover R. Schoorl 
2006 – 2007 onbekend onbekend 
 
*) gespeeld via www.Lichess.org 
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Eregalerij Jeugd 
Schaakclub Purmerend 

 
 
Seizoen  Junioren 
 
2020 – 2021  Corona pandemie 
2019 – 2020  Corona pandemie 
2018 – 2019  Romayn Brandsma 
2017 – 2018  Romayn Brandsma 
2016 – 2017  Romayn Brandsma 
2015 – 2016  Romayn Brandsma 
2014 – 2015  Marios Vergos 
2013 – 2014  Sandro Gaeta 
2012 – 2013  Marios Vergos 
2011 – 2012  Niels Valent 
2010 – 2011  Niels Valent 
2009 – 2010  Niels Valent 
2008 – 2009  Borek Saheli 
2007 – 2008  Niels Valent 
2006 – 2007  onbekend 
2005 – 2006  Aron van Groningen 
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IN MEMORIAM 
 
 
Overleden clubleden 2006-2021 
 
2010 juni  Nicky Schirris 

Nicky is met 24 jaar veel te jong gestorven. 
 
2011 september Louis van der Meulen, 64 jaar 

Wedstrijdleider externe competitie, teamlei-
der 1ste en 2de team, 
eindredacteur Eeuwig Schaak 

 
2013 september  Hans van der Kroft, 76 jaar 

Erelid van de Schaakclub Purmerend, 
eindredacteur Eeuwig Schaak, promotor van 
contacten met de schaakclub 
van de zusterstad Jihlava 

 
2014 maart  Martin Snoerwang 

Lid sinds september 1979 
Een gedreven en onstuimig schaker 

 
2019 augustus Foppe Reinders, 80 jaar 

Erelid van de Schaakclub Purmerend, 
lid sinds september 1973, Jeugdleider 1989-
1993. 
Wedstrijdleider 1978-1983 en vanaf ca. 2012  

 
2019 september  André Stoelendreijer, 81 jaar 
 
2020 januari  Hans van Roekel, 69 jaar 
 
2020 februari  Jan Hopman, vader van Pieter Hopman 

Lid rond 2000 
 
2020 maart  Wim Braaksma 

Lid sinds september 1973 
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2020 juni  Pieter de Weerd, vader van Warner de 
Weerd 
Jeugdleider 1993-1996, voorzitter 1996-2005 

 
2020 oktober  Joop Wickel, 83 jaar 

Lid sinds september 1973 
Penningmeester 1975-1981 
Eindredacteur Eeuwig Schaak 1981-1983 

 
2021 februari  Rolf de Brouwer, 76 jaar 

Lid van 1986-2000 en 2002-2005 
 
2021 februari Jan Jansen, 81 jaar 

Geen lid van de schaakclub, maar Jan heeft 
jarenlang, in ‘t Noot en in Triton, van achter 
de tap onze schakers voorzien van drank en 
versnaperingen. 

 
2021 maart  Jaap Leguijt, 90 jaar 

Erelid van de Schaakclub Purmerend 
Lid sinds september 1968 
Jeugdleider 1976 – 1993 
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Lid worden Schaakclub Purmerend? 
 
 
Via de website van Schaakclub Purmerend krijgt u een goede eerste 
indruk van de activiteiten van de schaakclub. 
https://www.schaakclubpurmerend.nl/  
 
Er is informatie over de interne competities, de externe competities 
en door de club georganiseerde toernooien. 
 
De club heeft, naast de senioren afdeling, ook een actieve jeugd 
afdeling. 
 
De clubavond is op donderdag in het Triton-gebouw, Wijkplein 
Where, Triton 73, 1443 BM Purmerend. (Op loopafstand van trein-
station Wheermolen en de bushalte). 
 
Senioren:  20:00-23:59 uur 
Jeugd:   19:00-20:00 uur 
 
Hebt u interesse, komt u ons dan vrijblijvend bezoeken gedurende 
een clubavond. Ook kunt u bestuursleden per e-mail, onder aan de 
openingspagina van de website, benaderen. 
 


