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In Memoriam 

Ton Strik 
 
Volkomen onverwacht, na een zeer kort ziekbed, is onze 
zeer gewaardeerde clubgenoot Ton Strik op 21 maart 
2014 op de leeftijd van 67 jaar overleden.  
Ton zal in onze herinnering voortleven als een aimabele, 
bescheiden man, misschien zelfs wel iets te bescheiden, 
maar altijd hulpvaardig. 
 
Voor de club was hij waardevol. Hij was een stevige 
speler die zijn partijtje goed meeblies in de interne 
competitie en ook in het tweede achttal. Het zou hem 
deugd hebben gedaan te weten dat 'zijn' tweede 
afgelopen dinsdag een mooie overwinning boekte op De 
Giessen en Linge 3. Maar Schaakclub Woerden bleek 
ook waardevol voor Ton. Hij vond er een thuishaven 
waar het goed toeven was met gelijkgestemden. 
Gewoon op huiselijke wijze een potje schaken, met een 
paar andere senioren meedoen aan het 
seniorentoernooi. Hij genoot daarvan. Immers, alles is 
veel voor wie niet veel verwacht. 
 
De zeer grote belangstelling van de leden van de club 
op de afscheidsavond op donderdag 27 maart toont dat 
velen hem een warm hart toedroegen. Wij wensen zijn 
familie en naasten, maar in het bijzonder zijn kinderen 
en kleinkinderen, de kracht toe dit grote verlies te 
dragen. 
 
Schaakclub Woerden 
Dick van der Windt, voorzitter 
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Voor Ton 
 
Tijdens het schrijven van het stuk over Carl 
vond ik dat het er niet teveel op moest gaan 
lijken alsof Carl onze club zou verlaten omdat 
hij overleden was. Maar als je het over 
sterven in het harnas hebt dan geldt dit 
helaas wel voor Ton. Vorige week dinsdag 
was hij nog op de club, een beetje hoestend.  
 

 
Ton Srik is trots op zijn prijs bij het Rabo Rapid 
toernooi 
 
 
Vorige zaterdag tijdens het ABN-AMRO 
toernooi hadden we het over hem met een 
angstig vermoeden, niet wetende dat hij al 
overleden was. Hij maakte zelf altijd grapjes 
over zijn gezondheid en zijn reilen en zeilen 
in de gezondheidszorg, waardoor het leek 
alsof het allemaal niet zo'n vaart zou lopen. 
Het is allemaal wel snel gegaan. Ton was 
eigenlijk nog veel te jong om in het harnas te 
sterven. Ik vond Ton altijd een toffe vent. Zijn 
rituele begroeting was altijd een lichte 
buiging, die hij had afgekeken van David 
Navara. 
 
Hij zat steeds vol met de typische 'oudere 
man op leeftijd' humor. Ik moet wel zeggen 
dat ik het tegen vond vallen toen ik hoorde 
dat hij geprobeerd had vals te spelen in een 
partij tegen Marcel Schröer. Achteraf is dat 
ook wel weer grappig en misschien paste het 
ook wel bij hem. Ik vond het ook jammer dat 
hij nooit meedeed met de tienkamp 
op Tata, dat was ongetwijfeld gezellig 
geweest. Ik zal hem missen. 
 
Aldo Oxener 
 
 
 

Man zonder opsmuk 
 
Kort geleden speelde ik nog een partij tegen 
Ton. Ton had er zin in. Hij wist wat ik speelde 
en had wat grootmeesterpartijen bekeken om 
me met een scherpe variant het vuur na aan 
de schenen te leggen. Zoals wel vaker, werd 
het weer een avond zweten tegen Ton. 
 
We schrokken op de club dan ook enorm 
toen we hoorden dat het zo slecht met hem 
ging. Dat hadden we helemaal niet verwacht. 
Het bericht van zijn overlijden, kort daarna, 
kwam als een grote schok. Er waren maar 
weinig clubavonden waar Ton niet aanwezig 
was. Hij was er altijd vroeg en maakte dan 
van de gelegenheid gebruik om even bij te 
praten. Want Ton kenmerkte zich als iemand 
die zeer geïnteresseerd was in de 
belevenissen van de anderen. Zo wist hij op 
de dinsdagavond ons altijd haarfijn te 
vertellen wat we dat weekend weer allemaal 
gepresteerd hadden. Ook als we ergens in 
het land een toernooi aan het spelen waren 
zagen we Ton vaak verschijnen om ons een 
hart onder de riem te steken. Het ontspannen 
rondwandelen als toeschouwer beviel Ton 
vaak beter dan de spanning van het spelen.  
 

 
Ton Strik geconcentreerd tijdens de simultaan 
tegen Erwin l’Ami 
 
Zowel achter het schaakbord als op andere 
momenten trad Ton je altijd met open vizier 
tegemoet. Een man zonder opsmuk, met de 
nodige ironie en altijd een warme 
belangstelling. We zullen hem missen. 
 
Marcel Schröer 
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Interne competitie, stand na ronde 22 
 

Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR IRtg 

1 Marcel Schroer 23 19 3 1 2057,5 100,0 100,0 0 −2 2118 2140 2135 

2 Wim Veelenturf 14 7 5 2 1672,5 99,0 99,0 0 1 1762 1823 1723 

3 Marcel van Oort 11 7 2 2 1510,3 98,0 97,0 −1 −1 1823 1920 1784 

4 Carl Schoor 15 6 7 2 1491,3 97,0 98,0 −1 1 1781 1804 1764 

5 Jan Bulk 15 7 5 3 1484,5 96,0 96,0 1 2 1609 1669 1563 

6 Aldo Oxener 19 8 5 6 1435,2 95,0 95,0 1 −1 1657 1702 1607 

7 Ad Goes 19 7 6 6 1376,7 94,0 91,0 −1 −1 1724 1698 1751 

8 Arjen van den Berg 18 8 4 6 1376,0 93,0 92,0 1 1 1558 1621 1508 

9 Gerard Zwijnenburg 20 11 3 6 1365,5 92,0 93,0 0 1 1833 1808 1843 

10 Daniel Elsenberg 25 11 7 7 1362,3 91,0 94,0 0 −1 1677 1673 1671 

11 Hans Ossebaar 13 6 2 5 1311,2 90,0 89,0 1 2 1571 1618 1545 

12 Wick Vinkenburg 8 4 3 1 1297,5 89,0 90,0 −2 −2 1542 1676 1505 

13 Martin Baas 22 11 6 5 1284,7 88,0 88,0 0 −1 1545 1559 1511 

14 Henk Dankers 15 6 4 5 1221,0 87,0 87,0 1 −1 1671 1646 1685 

15 Ton Strik 16 4 7 5 1192,7 86,0 86,0 0 1 1634 1662 1614 

16 Bart de Leeuw 11 4 4 3 1188,5 85,0 84,0 1 1 1671 1617 1693 

17 Leo de Vos 18 8 3 7 1159,2 84,0 80,0 0 −1 1550 1526 1568 

18 Willem Vink 22 7 9 6 1142,8 83,0 83,0 2 1 1525 1464 1594 

19 Dick van der Windt 11 4 3 4 1128,2 82,0 85,0 1 1 1403 1457 1382 

20 Floor Colje 23 9 6 8 1070,5 81,0 81,0 1 1 1472 1495 1435 

21 Jaap Halbersma 16 8 4 4 1068,5 80,0 79,0 0 1 1458 1443 1458 

22 Jan Pool 17 4 6 7 1064,0 79,0 78,0 −1 −1 1565 1504 1617 

23 Evert Mallon 21 6 9 6 1063,7 78,0 77,0 1 −1 1386 1398 1373 

24 Ton de Nijs 16 6 4 6 1057,8 77,0 82,0 1 1 1312 1338 1298 

25 Jan van Os 22 10 6 6 1049,5 76,0 75,0 −2 1 1475 1453 1487 

26 Wilma Koene 18 10 2 6 1007,0 75,0 72,0 0 −1 1375 1388 1354 

27 Frans Janssen 18 6 4 8 1004,8 74,0 74,0 1 2 1490 1478 1504 

28 Jan Pronk 15 5 4 6 993,2 73,0 73,0 −2 −2 1531 1444 1575 

29 Andreas de Rooij 18 6 3 9 985,3 72,0 76,0 −2 −2 1482 1478 1492 

30 Cor Rijsdijk 22 12 2 8 965,8 71,0 70,0 0 −2 1268 1330 1185 

31 Gert Boelhouwer 20 8 3 9 934,0 70,0 68,0 2 2 1310 1275 1350 

32 Gert Overbeek 21 7 5 9 901,8 69,0 71,0 0 1 1359 1331 1394 

33 Jeroen Verhoeven 19 7 2 10 893,5 68,0 69,0 0 2 1258 1301 1234 

34 Pia van Rossum 6 3 1 2 887,3 67,0 67,0 −2 −3 1581 1584 1579 

35 Theo de Boer 16 7 3 6 875,3 66,0 65,0 0 1 1388 1379 1391 

36 Gerard van Haaren 17 7 1 9 871,3 65,0 64,0 0 −2 1241 1245 1249 

37 Henk Huizing 18 7 1 10 837,0 64,0 66,0 0 2 1236 1187 1291 

38 Ton Oomen 24 11 0 13 766,0 63,0 63,0 1 1 1205 1238 1167 

39 Henk de Heer 1 1 0 0 711,6 62,0 62,0 −1 −1 1854 1853 1853 

40 Wim Goossens 3 2 1 0 700,5 61,0 61,0 1 −1 1424 1523 1418 

41 Ina Kool 23 10 0 13 698,0 60,0 60,0 1 2 1173 1179 1175 

42 Mariet Mourits 21 8 1 12 695,7 59,0 59,0 −1 −2 1132 1144 1128 

43 Jan Super 23 6 2 15 590,0 58,0 58,0 −1 −1 1092 1062 1151 

44 Jelle Wiering 0 0 0 0 551,0 57,0 57,0 0 0 2057 2057 2057 

45 Piet Ravensberg 23 5 3 15 504,0 56,0 56,0 −1 1 1060 1040 1097 

46 Henk van Weers 26 6 1 19 452,5 55,0 55,0 −1 −1 1024 993 1076 
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Woerden 1 verliest van Paul 
Keres 3 (6-2) 

 
Op woensdag 12 maart moesten we uit tegen 
Paul Keres. Voor die ene afmelding bleek het 
toch lastig om alsnog een invaller te krijgen, 
we traden daarom maar met zeven spelers 
aan. De teamleider heeft weer weinig gezien 
van de andere borden, hij had genoeg zorgen 
op zijn eigen bord. Enkele spelers laat ik dan 
ook zelf aan het woord: 
  
 Jan: “De partij was kort en we kunnen 
er kort over zijn. Te snel mijn eigen spel 
spelen en tevens het mixen van Svesnikov en 
Kalashnikov leiden snel tot grote schrik. De 
jongedame ging heel lang nadenken en waar 
ik na f5 Ld3 verwachtte, kwam ze met Le3 op 
de proppen. Doel de zwakke punten b6 en 
c7. Over en uit. Gelukkig was Rolf bereid om 
de terugreis van me over te nemen, zodat ik 
bij de 2e helft van Barcelona weer een beetje 
bij zinnen kon komen. Rolf nogmaals 
bedankt.” 
  
 Anne Marie: “Vanuit de opening kwam 
ik in een prettige stelling. Ik offerde een pion 
en kreeg een kansrijke positie, zo kansrijk dat 
ik het gevoel had dat ik zou kunnen winnen. 
In de praktijk echter, lukte het niet zijn 
verdediging te kraken en dacht ik even later 
zelfs dat ik een blunder beging en op kon 
geven. Ik deed nog een zet en zag daarna 
pas dat ik gewoon kon verdedigen, niets aan 
de hand. In tijdnood gaf ik mezelf weer 
kansen, maar het werd na wat schaakjes en 
weinig tijd remise. Ik heb me wel vermaakt 
dus in deze partij!” 
 

 Bas: “Na de Pirc-opening wist ik met 
wit aan bord 5 door steeds ingevlochten 
kleine dreigingen de zwarte e-pion buit te 
maken. In plaats echter van 31 b3 te spelen 
verslapte wits concentratie een moment, en 
weg was die meerpion na 31 Tb7?? Tot 
overmaat van ramp bleek zwart hierop de zo 
genoemde ‘verste vrijpion’ (nl. de a-pion) te 
kunnen creëren en de lopers van gelijke 
veldkleur te kunnen afruilen (wat wenste wit 
zich plotseling lopers van ongelijke kleur!), 
waarna hij het pionneneindspel koelbloedig 
tot winst voerde. Schrale troost was dat de 
zwartspeler niet trots was op zijn prestatie en 
wit zelfs complimenteerde, maar ja, je hebt 
van die dagen dat de punten je zo komen 
aangewaaid. Dat was de zwartspeler de 
zaterdag voordien ook gebeurd. Waarop ik 
hem maar adviseerde onmiddellijk een 
staatslot te kopen.” 
  
 Marcel: “In mijn partij dacht mijn 
tegenstander 10 minuten na over de derde 
zet. Altijd leuk. Op de vijfde zet gaf ik zonder 
echte compensatie een pion weg, waardoor 
ik de hele partij achter de feiten aanliep. Het 
zag er steeds winnender uit voor mijn 
tegenstander, die echter niet zo goed kon 
kiezen hoe hij ging winnen: op het bord of 
door de vlag. Hij liet op een gegeven moment 
een truc toe, waarmee ik door een pionvork 
een toren kon winnen. Alleen nog levend op 
de 10 seconden increments wist ik deze partij 
alsnog naar winst te schuiven. De winkel was 
deze avond niet meer open, een staatslot 
kopen zat er voor mij niet meer in!” 
 
Marcel van Oort

 
 
Het overzicht: 
 
Paul Keres 3               Woerden 1                     6  -  2 
 
1. J. van Oosten (Jaap)     * *Niet Opgekomen*           1  -  0 
2. D.J.Z. Dalemans (Diana)  G.J. Hoosbeek (Jan)          1  -  0 
3. L. Snuverink (Laurens)   A.M. Benschop (Anne Marie) 0,5  -  0,5 
4. P. van der Kooij (Paul)  C.W.J. Schoor (Carl)       0,5  -  0,5 
5. C.L. van Houwelingen (Leo) B. Verberne (Bas)          1  -  0 
6. G.M.J. Hageman (Ger)     R.V. van Beek (Rolf)         1  -  0 
7. F. Wilschut (Frank)      A.J. Goes (Ad)               1  -  0 
8. E.P. Verlinde (Erik)     M. van Oort (Marcel)         0  -  1 
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Woerden 2 wint van de Giessen 
en Linge 3 

 
De zevende wedstrijd van de externe SGS-
competitie was op dinsdag 25 maart 2014, 
thuis, tegen De Giessen en Linge 3. Het team 
van de tegenstander stond in de tussenstand 
van de competitie met ons gelijk, we hadden 
allebei 6 matchpunten met slechts een half 
bordpunt meer voor Woerden 2. Dat beloofde 

dus een spannende wedstrijd te worden. Het 
was wel een beetje onwezenlijk zonder vaste 
kracht Ton Strik in het team! Na veel strijd op 
de borden leverde deze match een 4,5 – 3,5  
overwinning voor ons op. Met 8 matchpunten 
uit 7 wedstrijden kunnen we best tevreden 
zijn. 
 
Jan Pool 

 
Wim Veelenturf – Arjo van Houwelingen:  ½ - ½  
Bart de Leeuw – Zenun Cormehic:  0 - 1  
Hans Ossebaar – Hans Kragten:   0 - 1 
Henk Dankers –Marcel van Wingerden:  1 - 0 
Jan Pool – Frans Fijlstra:    0 - 1 
Peter Dupain – Chris Tromp:    1 - 0  
Aldo Oxener – Arjan Uittenbogaard:  1 - 0 
Willem Vink – Bert van Geldere:   1 - 0 
                                                                 4½ – 3½ 

 
 

 
 
 

Almkerk 1-Woerden 3:  6-2 
 
Vol goede moed togen wij naar Almkerk. Als 
we zouden winnen was er een goede kans op 
handhaving in de 2e klasse. Inderdaad:  als... 
Onze gebruikelijke opstelling leidde tot het 
helaas gebruikelijke resultaat. Opmerkelijk 
deze keer was niet alleen het heldhaftig 
verzet aan de laatste vier borden, maar ook 
het feit dat de punten (2 = meervoud) deze 
keer aan de eerste vier borden werden 
behaald.) Aan bord 8 dolf Gert  B. na een 
forse strijd het onderspit. Invaller Wick deed 
wederom zijn uiterste best, maar dat bleek 
niet voldoende, een 0. Hans O, meestal goed 

voor tenminste een (half) punt moest ook de 
pijp aan Maarten geven. Arjen vd B., met 
dank voor de  lange autorit, werd ook 
afgetroefd. Leo de V. haalde bekwaam een 
remise, Pia van R, eveneens dank voor de 
lange autorit, behaalde na een zeer lange 
strijd, een fraai vol punt! Jan P. zag zijn 
voorsprong verdampen tot niets. Jan B. 
tenslotte had een mooie remise + , maar ook 
dat gaf maar een halve punt. Kortom  
Almkerk was in rating  sterker en aldus 
geschiedde! 
 
Jan Bulk
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Woerden 4-De Giessen en Linge 4: ½-7½ 
 
Het door de historie intern zwaar verdeelde groepje Batavieren uit Gorinchem en Woudrichem 
(chem = chemie?) heeft maar op één punt enige chemie ontwikkeld, en wel in het beroven van 
vredelievende bewoners langs andere rivieren, zoals de Oude Rijn.  Met twee (ri-) viertallen 
kwamen ze zwaar bewapend de Oude Rijn afzakken. Mariet, wonend langs de Oude Rijn op 
Geestdorp zwaaide nog vriendelijk vanuit haar prachtige B&B, maar werd bruut behandeld door 
een Batavier met de naam Mark. De Batavieren hebben geen enkel respect voor vrouwen, want 
zoals later bleek gooide ene Martijn staalkoud twee dames om, om daarna zonder blikken of 
blozen weer met ze verder te 'spelen'. De Woerdense poortwachter Wim was nog maar net in 
Woerden komen wonen en compleet verrast en wist niet wat hem overkwam. De niets 
vermoedende Woerdenaren werden afgeslacht. Dit ging niet zonder slag of kopstoot. Evert Mallon 
(de man van de zogenaamde Evertzwijnen uit Gallië) raakte in gevecht met ene Bertus uit 
Geldere. Deze huurling liep zware averij op. De menhir van Evert raakte Bertus vol in het gezicht. 
Een stroom van bloed en de partij kwam zijn neus uit. Uit medelijden bood de Fransman (inmiddels 
was de toverdrank bijna op) twee keer een wapenstilstand aan. Respectloos werd dit afgewezen. 
Floris Coljé (ook een uit Frankrijk overgekomen uitgeprocedeerde boer) uit het rivierengebied van 
de Hollandse IJssel nabij Linschoten, schoot te hulp. 
 

 
   
De Batavieren zullen worden aangeklaagd bij het SGS (Stichts Gooise Staatstrubinaal) 
 
Wick Vinkenburg 
 

  Woerden VIER De Giessen en Linge VIER ½ - 7½ 

1. W. Goossens Bert van Hees 0 - 1 

2. E. Mallon (Evert) B. van Geldere (Bert) 0 - 1 

3. F. Coljé (Floor) J. Post (Jan) ½ - ½ 

4. W.C.M. Vinkenburg (Wick) J.M. Koutstaal (Martijn) 0 - 1 

5. M. Mourits (Mariet) M.J.A.J. Couwenberg (Mark) 0 - 1 

6. H.M. Huizing (Henk) W.M. Deurloo (Wim) 0 - 1 

7. G. van Haaren (Gerard) A.H. van Houwelingen (Henk) 0 - 1 

8. A.G. de Nijs (Ton) R.J. van Driel (Rob) 0 - 1 
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Jaahaa, dat is zoo 
 
Binnenkort is het dan zover, Carl Schoor, één 
van onze meest stabiele en gedegen spelers, 
gaat ons verlaten. Meestal is het zo dat 
spelers die al zo lang lid zijn van onze club, 
oud worden en tot de laatste snik blijven 
doorschuiven. Bij Carl is dit duidelijk niet het 
geval. De reden waarom hij bij ons weggaat 
is namelijk eenvoudig: hij gaat verhuizen. De 
stad met de meeste middelmaat van 
Nederland, Woerden dus, wordt verruild voor 
Middelburg. Middelburg, dat klink even 
anders, dat is een stad met een gedegen 
historie, van schepen en zeeslagen en 
gevechten tegen het water en zo meer. Echt 
een stad met geschiedenis en daar is Carl dol 
op. Kijk, de keuze is al snel gemaakt als je 
mag kiezen tussen een nieuwbouwwijk in 
Woerden of een historische binnenstad met 
gevels van eeuwenoud baksteen met 
krijsende meeuwen, waar je je elke ochtend 
even in de Middeleeuwen waant. Voor onze 
club is dit vertrek van Carl wel een aderlating. 
Vooral ons eerste team kampt de laatste tijd 
met de ene verzwakking na de andere. Hoe 
moet dit verder? 
 
Wat maar weinig mensen weten is dat Carl al 
een gedegen schaakcarrière achter de rug 
had voor hij zich bij onze club aansloot in '89. 
Op tienjarige leeftijd begonnen met schaken, 
duurde het niet lang of Carl schaakte in 
clubverband bij ASV in Arnhem. Daarna 
belandde hij in Den Haag bij schaakclub De 
Ooievaar. Wat dacht u verder van zijn 
deelname aan de open kampioenschappen 
van Nederland in Dieren in '75 en '76. En dan 
bovenal zijn deelname aan de internationale 
toernooien in Biel en Guernsey. Carl speelde 
al internationaal toen onze nu internationaal 
opererende clubleden nog in de luiers lagen. 
Ook het boerenkooltoernooi werd mede door 
Carl op de kaart gezet. De laatste jaren heeft 
Carl het Tatasteel toernooi ook ontdekt en 
doet gezellig mee met de tienkamp. Ik hoop 
dat we dat nog jaren kunnen blijven doen. 
Een schaakcarrière gaat gepaard met 
hoogte- en dieptepunten, winnen en 
incasseren. Zo werd Marcel Schröer ooit in 
zeven zetten door hem verslagen, maar werd 
er ook verloren van een wat minder 
prominent clublid, waardoor Carl de moed in 
de schoenen voelde zakken en ooit overwoog 
met schaken te stoppen. Jaahaa, dat is zoo 
(een gevleugelde uitspraak van zijn hospita). 
Kortom, wat nu rest is in ieder geval een 

goede reden om in de toekomst eens met 
een schaakdelegatie van onze club naar 
Middelburg te gaan om mee te spelen met 
het boerenkooltoernooi van Middelburg. Tot 
slot rest ons Carl een goed leven en een 
gedegen voortzetting van zijn schaakcarrière 
toe te wensen.  
 
Aldo Oxener 
 

Nul op de rustdag 
 
Zoals afgesproken met Aldo en Leo zend ik 
hierbij een anekdote rond mijn schaakleven. 
De moraal ervan: 'Feiten zijn pas feiten 
als het daadwerkelijk feiten zijn en niet als 
je dat alleen maar denkt'. 
In de zomer van 1976 speelde ik met vier 
schaakvrienden van ASV (Arnhemse 
Schaakvereniging) mee in het open 
toernooi van het jaarlijkse schaakfestival in 
Biel in Zwitserland. Een bijzondere attractie 
was dat daar tegelijkertijd één van 
de beide interzonale toernooien werd 
gehouden, waarin werd gestreden voor 
plaatsing voor het kandidatentoernooi. De 
winnaar van het kandidatentoernooi was de 
nieuwe uitdager van de toenmalige 
wereldkampioen. Als deelnemer aan het 
open toernooi mocht je ook als toeschouwer 
bij het interzonale toernooi gaan kijken. In de 
avond zag je in de binnenstad van Biel na 
gedane schaakarbeid grootheden als 
Petrosian, Geller, Andersen, Smejkal, Hort, 
Sosonko, Browne en Byrne ontspannen 
rondlopen, hetgeen wij toch bijzonder 
vonden. 
  
Ik had het op mij genomen om voor ons 
clubje als toerleider te fungeren en uit te 
zoeken welke bezienswaardigheden wij 
gingen bezoeken. In die tijd deden wij ook 
mee aan het open kampioenschap van 
Nederland in Dieren. Bij dat toernooi was er, 
zoals wel vaker voorkomt, een rustdag. Ik 
ging ervan uit dat er dus ook in Biel een 
rustdag was en op die vermeende rustdag 
had ik een uitstapje gepland naar Bern. Het 
was een mooie zonnige zondag en het 
bezoek aan Bern was zonder meer de moeite 
waard. De volgende speeldag bleek echter 
dat wij alle vijf een reglementaire nul hadden 
gescoord. De wedstrijdleiding meldde op 
onze vragen naar het waarom daarvan dat 
het een gewone speeldag was geweest en 
dat men zich had afgevraagd waarom alle vijf 
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Hollanders uit Arnhem die zondag niet waren 
komen opdagen voor de speelronde. 
  
Die zogenaamde rustdag bestond alleen in 
mijn gedachten. Ik was er bij de planning van 
onze schaakvakantie steeds zonder enig 
spoor van twijfel vanuit gegaan dat er een 
rustdag was, maar had dat niet 
gecontroleerd. Mijn schaakvrienden zagen er 
de humor wel van in maar één van hen had - 
terecht - toch wel heel duidelijk een dubbel 

gevoel. Hij was de betere schaker (eerste 
bordspeler van ASV in de eerste klasse 
KNSB en later hoofdklasse bij SMB) en 
draaide goed mee in de subtop van het open 
toernooi met o.a. een remise tegen de latere 
toernooiwinnaar. Dat hij die reglementaire nul 
minder leuk vond, kon ik goed begrijpen. Echt 
boos op mij was hij gelukkig niet. 
 
Carl Schoor

 
 
 
 
 


