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Van de redactie 
 

Beste lezer, 

 

Deze USB-stick krijgen jullie ter gelegenheid van het 40-jarig 

jubileum dat schaakvereniging De Cirkel dit jaar (2022) mag vieren. 

Het idee werd ontwikkeld om de geschiedenis van De Cirkel in een 

document weer te geven. Maar hoe kun je op een verantwoorde 

wijze de historie van 40-jaar De Cirkel zo goed en volledig mogelijk 

weergeven? Na inventarisatie van beschikbare bronnen en 

beschikbaar (beeld-) materiaal, zijn we ruim een jaar geleden aan de 

slag gegaan. Er moesten soms lastige keuzes worden gemaakt. 

Hoever en hoe diep moet het historisch onderzoek, de feitenkennis, 

gaan, wat nemen we wel op en wat niet, wie laten we aan het woord, wie niet, welke foto’s zijn 

beschikbaar en komen in het document, welke niet? Meerdere malen stonden we voor een dilemma.  

Mede omdat je doublures zoveel mogelijk wilt voorkomen. Dat zal, 

zeker bij de ontstaansgeschiedenis van De Cirkel, niet helemaal zijn 

gelukt. Het is niet anders.  

Wij zijn van mening dat nu het document klaar is, dat alle geledingen 

van de club aan bod zijn gekomen: de oprichters, de accommodaties, de 

jeugd, de senioren, de vrijwilligers, de toernooien, het verenigingsleven, 

de externe resultaten van onze teams de bestuurders. 

Het historisch onderzoek leverde veel feitenkennis op.  

We hebben deze feiten daar waar nog mogelijk laten samenvloeien met 

het gesproken woord: de interviews. Dat de geïnterviewden vanuit hun 

eigen perspectief en met hun eigen mening de vereniging beschrijven en 

ervaringen delen, geeft naar onze mening kleur aan het document.  

Op deze wijze is geprobeerd een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van 40-jaar De Cirkel. Of het 

document voldoet aan de gestelde criteria zal de lezer zelf mogen en moeten bepalen. Wij denken dat er in 

historisch perspectief gezien, goed en boeiend document u wordt aangeboden.  

Veel leesplezier! Eip Janssen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

                               De drie pioniers die De Cirkel in het zadel hielpen                       

             Jan van der Stolpe en Johan Huisjes schaken, Piet Cremers (staand) kijkt toe 
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Jubileum 40 jaar De Cirkel voorwoord 

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) augustus 2020 kwam het 

onderwerp ’40-jaar De Cirkel’ aan de orde. Toen werd het even stil in de zaal. 

Normaal hebben de meeste schakers wel een mening, waar dan ook over, maar een 

jubileum. En dan nog zitting nemen in de jubileumcommissie… Het werd muisstil. 

Iedereen begreep dat wel. Je mond open doen houdt in dat je gelijk benoemd wordt 

in het jubileumcomité of zoiets. Uiteindelijk reageerden een aantal leden op de 

vraag van het bestuur.  

Ben Verduyn, Dick Wenning, Ben Zee, Jim Pronk,  

Kees van Heerikhuize en ondergetekende gingen de  

uitdaging aan. Vele malen is er vergaderd om te  

komen tot een mooi en spraakmakend jubileumjaar. 

Daarbij hielp niet dat de seizoenen 2019-2020 en 

2020-2021 deels werden stil gelegd wegens de 

coronaperikelen.  Er kon soms letterlijk niet worden 

geschaakt omdat de speellocatie De Open Hof 

gesloten was.                                                         Jubileumcommissie 
De overheid legde daarnaast een aantal coronaverplichtingen op, waar de vereniging zich niet aan kon en 

mocht onttrekken. Het gevolg was wel dat niet alle leden na ‘groen’ licht het schaken konden hervatten. 

Vanaf maart 2022 besloot de overheid alle belemmeringen af te schaffen. Gelukkig is er onder de leden, 

voor zover het bestuur is bekend, geen blijvende schade door het coronavirus opgelopen. Tijdens die 

vergaderingen is besproken dat er een jubileumdocument zou moeten worden uitgegeven. De 

geschiedenis van De Cirkel voor onze opvolgers vastleggen was de opdracht. Een boek uitgeven werd na 

enig onderzoek een te kostbare aangelegenheid. Maar het idee bleef overeind. En schakers zijn niet alleen 

achter het bord vrij creatief. Al snel ontstond het idee een wat goedkoper maar niet minder aantrekkelijk 

alternatief aan de leden aan te bieden. Met het vullen van dit jubileumdocument werd ondergetekende 

(vrijwillig) opgezadeld.  Ben Verduyn bood zich te helpen bij de lay-out. Kees van Heerikhuize las mee 

en gaf meerdere malen zeer waardevolle feedback.  

De leden en andere belangstellenden krijgen een document in handen dat het verhaal vertelt van dé 

schaakvereniging De Cirkel. Een geschiedenis die start in 1982, op een wijze die uniek is. En bijzonder is 

onze schaakvereniging veertig jaar later ook nog. Een verhaal dat ons voert vanaf de oprichting langs 

speellocaties, oprichters, bestuursleden, markante persoonlijkheden, jeugd en gebeurtenissen, binnen onze 

mooie club. Maar ook hier en daar humor waar destijds om gelachen werd. Waar nu, met de wetenschap 

van 2022 misschien anders over wordt geoordeeld. Maar dat is het mooie binnen onze schaakvereniging.  

Men mag afwijkend gedrag vertonen of ideeën hebben. Je wordt gewoon in je waarde gelaten. 

Via de geschiedenis ophalen en met zoveel mogelijk mensen praten en hun belevenissen opschrijven, heb 

ik geprobeerd deze ambitie een ‘gezicht’ te geven. De rode draad van De Cirkel is dat leden plezier 

moeten beleven aan het schaken. Natuurlijk is de uitslag niet onbelangrijk. Maar het elkaar vooraf, tijdens 

de partij en na afloop begroeten en met respect behandelen, is een van de grootste pluspunten van deze 

vereniging. Een beeld van 40 jaar De Cirkel vanuit onze optiek. Soms is het een feest van herkenning. 

Maar soms slaak je ook een zucht omdat het schaakbeeld er tegenwoordig zo anders uitziet. Hadden de 

oprichters 40-jaar geleden kunnen bedenken dat je naast schaken achter het bord ook online een potje met 

elkaar kunt spelen? Wij denken het niet, maar de tijden veranderen.  

Wat is gebleven bij De Cirkel is de wens om van betekenis te zijn voor elkaar. Samen zorgen is: er alles 

aan doen dat de ander zich gezien, gehoord en ondersteund voelt om het eigen (schaak) - leven te kunnen 

leiden. Veertig jaar geleden zijn de inmiddels helaas overleden oprichters Johan Huisjes, Jan van der 

Stolpe en Piet Cremers vanuit ideële overweging de schaakclub gestart. Zij wilden dat zowel gezonde als 

schakers met een beperking bij De Cirkel terecht konden. Wat zouden zij blij zijn geweest om tijdens het 

40-jarig jubileum te zien dat dat beeld niet is veranderd. De Cirkel is een schaakclub waar elk lid zichzelf 

kan zijn. Ongeacht afkomst, ongeacht fysieke beperkingen, achtergronden, schaakniveau of leeftijd. 

Niemand is groter dan het geheel. De club is een bundeling van individuen die elkaar sterk hebben 

gemaakt. Dank. 

Wij wensen jullie veel kijk- en leesplezier.  

Eip, Ben en Kees  
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40-jaar De Cirkel in vogelvlucht 
 

Je kunt de geschiedenis, en zeker het ontstaan van De Cirkel op een 

aantal manieren beschrijven. Ik heb na lang beraad uiteindelijk 

gekozen voor onderstaande opzet. Dat betekende dat hier en daar een 

dubbele opsomming van feiten niet te vermijden was. In vogelvlucht 

ga ik in eerste instantie door de geschiedenis van schaakvereniging 

De Cirkel. Een aantal onderdelen worden later nog wat meer belicht 

over de verschillende kopjes. 

 

1982 was een bijzonder jaar 

Wat gebeurde er in 1982 allemaal naast het feit dat De Cirkel op 15 juni werd opgericht?  

Een korte impressie: in de wereld gebeuren allerlei zaken die van belang zijn. In Geneve starten de 

onderhandelingen tussen de USA en USSR (Rusland) over beperking van de strategische kernwapens. 

Beide naties hadden om in schaaktermen te blijven veel te veel lopers, torens, paarden op het bord staan; 

spelen was onmogelijk geworden.  

Op 15 juni 1982: moesten de Argentijnse troepen in de Falkland oorlog hun koning omleggen.  

De koningin van Engeland (Elizabeth II), werd in Buckingham Palace door een inbreker overvallen met 

de woorden: dame, wat bent u mooi en ik houd erg veel van U!  

Ook een tijd dat in Libanon de strijd zo hoop oplaait, dat alle stukken van het bord dreigen te worden 

geslagen.  

Maar ook in de gemeente Ede gebeurde het nodige: Een korfbalster blesseert zich bij het verstellen van de 

korf aan de paal. Het topje van haar pink wordt afgesneden. Dat was haar bij schaken niet overkomen.  

Bij het open Edes schaakkampioenschap voor de jeugd wordt, onze nog steeds bij de vereniging 

schakende Harold Boom (ESV), knap tweede.  Ben Verduyn publiceert 

in de Ede Stad van 15 juni 1982 een gedicht: ’zomaar een dag, vandaag 

of morgen, zomaar een dag, met z’n eigen vitamientjes tegen pijn,  

verdriet en zorgen.’ (noot redactie: Het is niet onze Ben Verduyn,  

maar de Edese dichter die voor zover ik weet niet schaakte). 

Op 15 juni komen in de kantine van de AZO (Arbeidszorg) aan de 

Blokkenweg elf mensen bijeen, waaronder Piet Cremers, Johan Huisjes 

en Jan van der Stolpe, om een schaakvereniging op te richten.  

       Harold Boom 

Begin 

De AZO en haar Personeelsvereniging De Cirkel, die en haar naam en ruime financiën ter beschikking 

stelt om de levensvatbaarheid van dit AZO-kind veilig te stellen. De eerste vergadering is buiten werktijd 

en begint om 17.00 uur. Om 17.40, dus binnen driekwartier is de zaak beklonken. De Cirkel is gebaard of 

te wel komt ter wereld. En wat schrijft de pers erover in de Edesche courant? Helemaal niets; sterker ook 

het volgend half jaar geen woord over een schaakclub.  

Wanneer is het idee eigenlijk ontstaan een schaakclub op te richten? De conceptie om nog even bij de 

geboorte van De Cirkel te blijven is het laatste kwartaal 1981, als de AVRO en Teleac samen voor radio 

en tv een schaakcursus starten.  

Schaakfanaat Johan Huisjes pikt dat op en maakt 

mensen binnen de AZO daarvoor enthousiast. Al 

snel zitten een aantal mensen (om precies te zijn 

tien mannen en een vrouw) te worstelen met de 

schaakstukken. Je ziet pionnen, paarden, lopers 

en andere schaakstukken in de AZO-kantine 

verschijnen. 

 

Maar dan wil men het geleerde ook in praktijk 

brengen, en zo ontstaat een soort onderlinge 

competitie, en dat leidt er weer toe dat wordt 

gezegd: ‘dit moeten we doorzetten’.  
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40-jaar De Cirkel in vogelvlucht (vervolg) 

Randvoorwaarden 

Er worden wat randvoorwaarden vastgelegd: 

De naam: geen probleem, de PV heet De Cirkel, dus de 

schaakclub ook;  

De speelzaal: geen probleem, de AZO-kantine, logisch toch? 

De contributie: geen probleem, de PV betaalt dit uit de pot 

toto/lotto gelden; 

Het materiaal: geen probleem. De aanschafkosten zijn ongeveer 1000 gulden (453,78 euro) ook uit de pot 

toto/lotto gelden; 

Een materiaalkast: geen probleem, die wordt door een medewerker (Nillesen) beschikbaar gesteld; 

De leden: geen probleem, alle 11 aanwezigen en 6 met kennisgeving afwezig, worden lid; 

De speelavond: geen probleem, de dinsdagavond is nog niet bezet; 

De commissie van voorbereiding: geen probleem, Piet Cremers, Johan Huisjes en Jan van der Stolpe 

gaan aan de slag.  

Mooi om te zien hoe snel in de jaren tachtig iets werd besloten, niemand een probleem zag, en De Cirkel 

40-jaar later nog een mooie vereniging is voor iedereen. 

 

Lustrum 1-jarig bestaan 

Terug naar het eerste schaakjaar van De Cirkel want enig researchwerk leverde leuke zaken op.  

Het 1-jarig bestaan van de club werd gevierd op 23 april 1983 met een schaakdag voor gehandicapten. 

Met deelnemers Sociale Werkplaats Nijmegen, Het Dorp (Arnhem), Psychiatrisch ziekenhuis Wolfheze 

en uiteraard AZO – Ede, 38 mensen doen mee, jaren later zal men er nog opgetogen overpraten; 

 

Toetreding OSBO 

Op 8 maart 1983 laat Johan Huisjes in de notulen van de club opnemen dat De Cirkel in OSBO-verband 

extern gaat spelen; 

Op 14 september 1983 wordt een persbericht uitgebracht waarin staat ‘de nog jonge schaakvereniging De 

Cirkel, onderdeel van de gelijknamige PV van het Sociaal werkvoorzieningsschap ZW-Veluwe’ door de 

OSBO is aangenomen als lid; 

In het verenigingsbulletin dat een paar dagen later uitkomt, staat het nog mooier verwoord: “Hiermee is de 

OSBO en in het verlengde de KNSB voor het eerst in zijn geschiedenis een vereniging rijker, afkomstig 

uit een Sociale Werkplaats.” 

Johan Huisjes, naast secretaris ook wedstrijdleider denkt dat De Cirkel in de OSBO snel furore zal maken. 

In de krant van 27 april 1983 laat hij optekenen: “Uiteraard moeten we onderaan de ladder beginnen, in de 

4
e
 klasse dus, maar ik denk dat we onmiddellijk promoveren.” 

 

Start seizoen 1983-1984 

Het nieuwe seizoen 1983-1984 ging van start met de inmiddels bekende instuifavond en de 

openingswedstrijd speelden we vanwege de goede contacten tegen een gelegenheidsteam van de ESV. 

Inmiddels was De Cirkel ook lid geworden van de OSBO. In die tijd hebben we vanwege het 25-jarig 

bestaan van de OSBO nog meegedaan aan een lustrum-toertocht. Je kon in meerdere plaatsen een 

schaakvereniging aandoen. 

 

Introductie De Cirkel bij OSBO verenigingen 

Aan de andere OSBO-verenigingen schrijft Huisjes het 

volgende: “Zoals U wellicht in het OSBO-jaarboekje heeft 

gelezen zijn wij (De Cirkel) een nieuwe vereniging in de 

regio. Graag willen wij ons nader aan U voorstellen.  

Wij hopen dat we plezierige contacten met één of meer van uw teams krijgen. Anderzijds en bij voorbaat 

’sorry’, hopen wij een geduchte concurrent te zijn in de competitie. (noot schrijver: Je zou dit 

psychologische oorlogsvoering kunnen noemen, de tegenstander schrik aanjagen. Maar of het hielp?  
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40-jaar De Cirkel in vogelvlucht (vervolg) 

 

Komst Anton Ebskamp 

Per 1 januari 1985 wordt Anton Ebskamp lid van De Cirkel en niet lang daarna 

wordt de opmars van de club in de OSBO gestart. Promotie naar de derde klasse 

is een feit. Tot en met het seizoen 1991-1992 handhaaft het eerste team zich in 

de 3
e
 klasse. En het mirakel wordt een feit. Promotie naar de 2

e
 klasse volgt; 

                                      Anton Ebskamp 

Cirkel-Trophy 

In het tweede jaar van het bestaan van De Cirkel wordt de strijd om de Cirkel - Trophy opgezet, voor 

schakers en later teams uit de regio, ongeveer zeven keer per seizoen; Een groot aantal jaren een succes 

maar de animo neemt af en het bestuur besluit ermee te stoppen; 

 

Bedrijvenschaak 

Ook werd in de plaats Ede het bedrijvenschaak gehouden in de voormalige gasfabriek aan de Schaapsweg, 

georganiseerd door de ESV. Deze club wilde hiermee stoppen. Dat ging Johan Huisjes, van beide clubs 

lid, te ver en samen met de ESV, werd de organisatie door De Cirkel ter hand genomen. ,,Johan Huisjes 

uiteraard als voorzitter, ik (Piet Cremers) als secretaris en de ESV leverde een wedstrijdleider. De naam is 

me helaas ontschoten”, aldus Cremers. 

 

Clubblad 

Nadat in de beginjaren een bulletin met mededelingen wordt uitgegeven, verschijnt 

in 1990 het eerst clubblad; Voorzitter Arie Pol is bijzonder trots. Het clubblad heeft 

dan nog geen naam, maar daar wordt snel in voorzien: De Circulaire.  

Een mooi vervolg op de naam van de schaakclub: De Cirkel; 

 

 

     

  Arie          Pol 

 

Porno in clubblad? 

Enkele leden vallen erover dat in het eerste clubblad sprake zou zijn van porno:  

Jan, op visite in Groning  

Bezocht daar een schamele woning  

Men speelde er schaak 

En Jan riep: ’t is raak 

Hier dekt zelfs een Dame de Koning;  

                                                    

Crisis bij De Cirkel? 

Vrij spoedig komt er een probleem om de hoek kijken, nl, dat van mensen, 

die lid willen worden maar niet aan de AZO verbonden zijn; De oplossing  

wordt gevonden in een hogere contributie voor de buitenleden, waarmee de  

zaak voorlopig afgedaan lijkt; het woord lijkt houdt zeven jaar stand, want  

ditzelfde probleem zal de vereniging op haar grondvesten doen schudden;  

Wat is er aan de hand? I 1989 ontstaat er een verschil van inzicht tussen de  

schaakvereniging en de PV (personeelsvereniging). Het gaat om de aanwas  

van nieuwe leden en het logo dat wordt gebruikt.                                                1982                       2022 

De PV vindt dat de schaakvereniging niet meer thuis hoort in AZO-verband. De Cirkel wordt min of meer 

de deur gewezen en de financiële voordelen en huisvesting ontnomen. Dat geeft binnen de AZO als De 

Cirkel voor een aantal leden grote spanningen en onenigheid met zich mee; “De vereniging wankelt”, 

schrijft Johan Huisjes. ,,Maar de onderlinge band is nog hecht.” 
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40-jaar De Cirkel in vogelvlucht (vervolg) 

 

Verzelfstandiging De Cirkel  

Er wordt gestemd en men besluit te gaan verhuizen; Unaniem wordt besloten voor verzelfstandiging, voor 

verandering van speellocatie, voor verhoging van contributie, voor het maken van eigen Statuten en 

reglementen; voor het verkrijgen van Koninklijke goedkeuring etc.; Dat wordt allemaal bekrachtigd in de 

vergadering van 29 mei 1990.  

“Wij zijn op eigen benen komen te staan, los van Moeder AZO, die ons gebaard heeft”, schrijft Huisjes;  

Huisjes constateert later wellicht ten overvloede nog maar eens: “We verlieten het ouderlijk huis al op 

jonge leeftijd, met al zijn gemakken en voordelen, maar terugblikkend denk ik dat we aardig geslaagd 

zijn”, aldus de visionair; 

Maar, voordat het zover is, melden september 1990 zich twee nieuwe leden die later voor de club zeer 

waardevol zullen worden. Hun namen zijn Lou Bouwmeester en Jan Banga. Dat is nog in de AZO-kantine 

in het Hora bos en zij voelen zich gelijk thuis, maar ook begaan met de op dat moment heersende 

verhuizingsperikelen; 

 

Verhouding AZO versus De Cirkel 

Wie dit snel leest zonder alle achtergronden van de 

standpunten (PV AZO en bestuur De Cirkel) op zich te 

laten inwerken kan de indruk krijgen dat de verhouding 

De Cirkel versus AZO en haar PV niet geweldig was. 

Misschien was dat later ook wel zo. Maar zeker in de 

beginperiode totaal niet. Jan van der Stolpe heeft het ooit 

als volgt verwoord: Johan Huisjes was de geestelijke 

vader van onze vereniging. Maar het 

werkvoorzieningsschap (AZO) heeft het ontstaan en 

bestaan mogelijk gemaakt. Wat zij (AZO) jarenlang voor ons hebben gedaan was heel bijzonder en 

hartverwarmend, waar ik ook aanklopte, voor ik uitgesproken was kreeg ik al de toezegging, en of het nu 

de voorzitter van het bestuur van de personeelsvereniging betrof voor de opening van een schaakdag, of 

een beroep deed op de penningmeester, garant te willen staan voor een eventueel tekort of een toezegging 

van de directie om op zaterdag een deel van het bedrijf beschikbaar te stellen voor een ‘sterrit’ 

georganiseerd door de OSBO en daarbij de nodige relatiegeschenken beschikbaar te stellen, en/of 

prijsuitreikingen te willen verzorgen, altijd was er de bereidheid tot helpen en de stimulans om op de 

ingeslagen weg door te gaan. In de eerste negen jaar van ons bestaan hebben zij ongeveer 20.000 gulden 

(9076 euro afgerond) ten behoeve van De Cirkel uitgegeven.” De vele reacties van het bestuur en leden op 

wat Van der Stolpe op heeft gemerkt laat ik verder achterwege. De zaken zijn gegaan zoals ze zijn gegaan 

en nu geschiedenis. 

 

Snelschaakmarathon 

De snelschaakmarathon vindt plaats voorjaar 1991 tussen Anton 

Ebskamp en Johan Huisjes, tegenover het oude politiebureau, op het 

terras van cafetaria ‘De Zon’. Dat doen ze van vrijdagavond 19.00 

uur tot zaterdagavond 19.00 uur. In 24-uur spelen zij 120 partijen. 

Ebskamp wint er 51, speelt 40 keer remise en verliest er 29.  

Een ongeëvenaarde prestatie maar wat belangrijker is dat de heren 

bijna 3000 gulden (1361,34 euro) voor de Cirkelkas bij elkaar spelen 

via sponsoring en donaties. Halverwege de match moet Huisjes zijn 

maatje ‘Anton’ medisch verzorgen met aspirines. 

Joop de Feijter komt in de nacht rond vier uur thee en warme cake 

brengen. Een aantal Cirkelaars komt kijken en meespelen. Het is 

spraakmakend in het Edese.  
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40-jaar De Cirkel in vogelvlucht (vervolg) 

 

Verhuizing naar De Open Hof 

In februari 1991 is de verhuizing naar De Open Hof, 

nadat liefst 19 andere locaties zijn bezocht, 

gewogen en te licht bevonden;  

Is De Open Hof ideaal voor de Cirkelaars? 

Met de wetenschap van nu mag dat denk ik 

wel worden geconstateerd. 

Maar toen (1991) moest er nog wel aan een          vanaf februari 1991 thuisbasis van De Cirkel 

voorwaarde worden voldaan. 

De Cirkel, was ook een vereniging voor mensen met een beperking. De toiletten moesten worden 

aangepast. Nu zouden we dat heel normaal vinden, toen ging dat wat moeizamer. Maar het kwam wel 

goed!;  

De verhuizing naar De Open Hof (augustus 1991) werd gevierd met een open avond waarvoor veel 

reclame werd gemaakt; 

Het leverde een drietal nieuwe leden op waaronder uw schrijver Eip Janssen; Jan Banga beschreef mijn 

komst ooit: een bliksemcarrière, die een jaar later al startte als jongste bediende tot een waardevol 

bestuurslid en wedstrijdleider. Ik ben hem voor die woorden ook nu nog dankbaar. Maar dat terzijde; 

De toenmalige wedstrijdleider Anton Ebskamp had op de verhuizing een geheel andere blik.  

Hij verzucht: “Wij zijn nu echt onder de mensen”; 

 

Schaakschool 

Lou Bouwmeester begon snel na de verhuizing naar De Open 

Hof gelijk te opperen een schaakschool voor de jeugd te 

beginnen. Een schaakclub met een goede jeugdafdeling heeft 

altijd toekomst was zijn mening.  

Een waarheid, ook bij ons 40-jarig jubileum, als een koe; 

Tien september 1991 wordt de ‘school’ opgericht met 12 

jeugdige schakers. Lesgeven voor het pionnen- toren- en 

koningsdiploma. Iedere dinsdagavond zetten Jan Banga, Jan 

van der Stolpe en Lou Bouwmeester zich voor de schaakjeugd in; 

En wie is sinds eind augustus 1994 en anno 2022 nog steeds een 

belangrijk pion of moet ik eigenlijk nu zeggen koning binnen de 

jeugdafdeling? Inderdaad ons aller Ben Zee. Hij verhuisde van 

Zoetermeer naar Ede, ontmoette Johan Huisjes en was gestrikt!  

Bij het 25-jarig bestaan van De Cirkel werd Ben Zee om die reden 

benoemd tot Lid van Verdienste. Maar dat terzijde. Terug naar de 

jeugdgeschiedenis. Lou Bouwmeester uit op 29 augustus 1995 zijn 

bezorgdheid. “Ik ben minder optimistisch inmiddels over de 

voortgang bij de jeugd, slechts drie jeugdige schakers zijn geslaagd voor hun examen. De motivatie om te 

leren is verre te zoeken, dus gaan we het anders doen, ze krijgen huiswerk mee, en wie niet wil valt af”; 

 

Sander van Eijk 

De eerste die niet afvalt met het maken van huiswerk is  

Sander van Eijk. In mei 1996 wordt hij gedeeld achtste 

op het persoonlijk jeugdkampioenschap van de KNSB 

tot 10 jaar; Tien jaar later (2006) wordt Sander zelfs 

snel schaakkampioen van Nederland onder de 20 jaar 

binnen de KNSB;  

                                               Sander van Eijk 
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40-jaar De Cirkel in vogelvlucht (vervolg) 

 

Doppenactie 

“Kijk uit je doppen” lijkt een veel gebruikte opmerking. Dat is in de negentiger jaren niet anders en toch 

wel weer anders. Je kon bij Johan Huisjes doppen inleveren, wat dan weer 50 cent (0,23 eurocent) voor de 

clubkas opleverde. De precieze opbrengst is nooit bekend geworden. Wel het vermoeden dat de Cirkel 

bestuurder niet alleen de doppen innam, maar soms ook wat er onder zat, getuige een zin in het 

clubbulletin: “Toen Cremers paard in de partij tegen Huisjes sneuvelde kon Johan zegevierend de benen 

in de lucht steken”;  

 

Coryfeeën 

Coryfeeën als Johan Huisjes, Anton Ebskamp, Jan van der Stolpe, Piet Cremers, Lou Bouwmeester, Hans 

Aalbers, Ben Zee, maar ook voormalige bestuurders enz. mogen in dit document niet ontbreken. Het is 

een te betwisten keuze van uw schrijver. Die neemt dan ook de volle verantwoording daarvoor. Maar ook 

al wordt u niet genoemd, ik hecht eraan te melden dat u en elk lid van De Cirkel altijd belangrijk is of is 

geweest.  

 

Jubileum 25 jaar De Cirkel 

Op 29 mei 2007 werd het 25-jarig jubileum gevierd. 

Onderstaand een impressie hiervan. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Blokpoel, Ina van der Heijden, Joop de Feijter                            Arie Pol en Jan Banga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Cees Nusselder en Martien Rood                                    Floris Busscher en Martijn Bakker 
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Het begin van schaakvereniging De Cirkel  

 

Hoe het allemaal begon bij onze schaakvereniging De Cirkel. Over de eerste 

acht jaar van onze schaakvereniging is weinig bewaard gebleven. Wat we 

wel weten uit de overlevering is het volgende:  

De geschiedenis van schaakvereniging De Cirkel begon in de kantine van 

de AZO (Arbeidszorg later Sociale Werkvoorziening, red.) aan de 

Blokkenweg te Ede.  

 1982                        2022 Op vijftien juni 1982 kwamen elf mensen in vergadering bijeen. Ze wilden 

kijken of het oprichten van een schaakvereniging levensvatbaarheid had.  Piet Cremers, Johan Huisjes en 

Jan van der Stolpe zijn schakers van het eerste uur. Zij hebben, zeker in de aanvangsfase, de geschiedenis 

van De Cirkel in een belangrijke mate bepaalt. De oprichtingsvergadering duurde precies veertig minuten. 

In een kleine drie kwartier was de geboorte van de schaakvereniging geregeld. Kenmerkend voor de club 

en heden nog steeds van kracht zijn de woorden uitgesproken op de algemene ledenvergadering (ALV) in 

september 1982:,, Het beleid van de vereniging is gericht op geleidelijke groei, hetgeen echter niet ten 

koste mag gaan van de gezelligheid en het speciale karakter van De Cirkel.” 

 

Aanleiding voor oprichting De Cirkel 

Het eigenlijke begin van de vereniging – de gedachte daarvoor – ligt al in 1981. De AVRO en Teleac 

starten voor radio en tv een schaakcursus. Schaakfanaat Johan Huisjes ziet kans elf medewerkers, 

waaronder één dame achter het schaakbord te krijgen. Er wordt geworsteld met het paard, de pion, een 

toren, de dame, een loper en de koning. Het geleerde moet in praktijk worden gebracht. Een onderlinge 

competitie wordt opgestart. In juni 1982 worden dus spijkers met koppen geslagen. De randvoorwaarden 

daarvoor worden snel ingevuld. De clubnaam wordt net als de personeelsvereniging (PV) van de AZO 

uiteraard ‘De Cirkel’. De speelzaal is de AZO - kantine. De contributie is laag. De PV betaalt alles uit de 

toto en lotto gelden. De speelavond wordt de dinsdag. De enige avond dat de kantine nog vrij is. 

 

Unieke vereniging 

De Cirkel is in die tijd vrij uniek. De club heeft de mensen met een beperking in haar hart gesloten. En zij 

genieten het voorrecht de denksport uit te oefenen op een wijze, die recht doet aan de beperking. Voor hen 

worden de regels zodanig vastgesteld, dat zij hun geliefde sport kunnen uitoefenen. Dat kan variëren van 

een aangepaste speeltijd tot een vaste plek in de speelzaak. Ook het bij schaken min of meer verplicht 

noteren van de zetten mag desgewenst achterwege blijven. En in geval de schaker zelf de stukken niet kan 

verzetten zal de tegenstander dat doen. 

De contributie wordt 2 gulden per maand (euro 0,91) of te wel 0,50 cent (0,20 eurocent) per schaakavond. 

Hoe het in het begin met het schaken zelf ging? In de onderlinge competitie werden de punten wel 

verdeeld maar bij het bedrijvenschaak werd regelmatig een 4-0 nederlaag geleden. Een student Wis- en 

Natuurkunde – Matthieu van de Kragt werd aangetrokken om het schaakniveau te verhogen. November 

1982 moesten de schakers een kwartier eerder komen en kregen de kans de thuisopgave (Mat geven met 

Koning en Toren tegen Koning), te bespreken. 14 september 1983 wordt De Cirkel officieel lid van de 

OSBO. In het toenmalige verenigingsbulletin werd dat als volgt verwoord: “Hiermee is de OSBO en in 

het verlengde de KNSB voor ’t eerst in zijn geschiedenis een vereniging rijker, afkomstig uit een Sociale 

Werkplaats.” Johan Huisjes zegt in de plaatselijke courant: uiteraard moeten we onderaan beginnen in de 

4e klasse dus, maar ik denk dat we snel promoveren. Huisjes moet tot 1985 wachten alvorens De Cirkel 

echt promoveert. Dat is een feit nadat Anton Ebskamp, een sterke schaker afkomstig van collega 

vereniging ESV bij De Cirkel, extern gaat spelen. De laatste wedstrijd tegen ASV 8 moet de beslissing 

brengen over promotie. Een 4-2 zege is minimaal nodig. Bij 1-2 voor ASV worden de partijen 

afgebroken. Dat wil zeggen op een later moment uitgespeeld. Cirkelaars analyseren de partijen en zien 

slechts een 3,5-2,5 zege tot de mogelijkheden behoren. Huisjes in een potremise stelling gaat forceren en 

komt volledig op verlies te staan. Zijn Arnhemse tegenstander is stom verbaasd dat de Cirkelaar nog 

doorspeelt. Na ruim 80 zetten weet Johan Huisjes te winnen en is promotie naar de derde klasse een feit!  
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Voorzitters De Cirkel 

  

Johan Huisjes 

De eerste voorzitter tegen wil en dank is Johan Huisjes. 

In een later stadium wordt hij, tot zijn overlijden op 10 

februari 2000, secretaris. Een man die zijn hele leven de 

schaaksport een warm hart toedroeg. Naast De Cirkel 

heeft Johan Huisjes altijd buurman ESV een warm hart 

toegedragen. Ook bij de ESV was Huisjes altijd heel 

actief.  

Lou Bouwmeester omschreef het overlijden van medeoprichter Johan Huisjes als volgt:10 februari 2000 

is een gitzwarte dag voor onze mooie schaakclub. We verliezen niet alleen onze secretaris, hij was ook 

oprichter, clubbladredacteur, verslaggever lokale pers, bestuurslid, schaker, maar bovenal een goede 

vriend. Naast het feit dat Johan zich altijd neutraal opstelde, waardeerde ik zijn gevoel voor humor.  

Ook memoreert Bouwmeester Johan Huisjes als een schaakfanaat. Hij vertelt later van de vele bezoeken 

aan mevrouw Huisjes. Een rondleiding door haar in huize ‘Huisjes’ leert ons dat Johan leefde voor het  

schaken getuige de vele schaakboeken, tijdschriften en attributen die 

nog zichtbaar aanwezig zijn. 

Joop de Feijter had zijn clubbladbijdrage al ingeleverd, voordat het 

overlijden van Johan Huisjes bekend werd. Na enig overleg werd 

besloten zijn tekst toch te plaatsen. Alsof Joop de afloop al wist 

schreef hij het volgende: telkens denk je aan Johan Huisjes, die 

ernstig ziek is en een zware strijd voert tegen de krachten die zijn 

leven belagen. Als ik aan Johan denk als schaker krijg ik een beeld 

van hem, gezeten aan een tafeltje met een schaakbord in de open 

lucht. Johan Huisjes speelde een schaakmarathon tegen Anton 

Ebskamp. De uitslag was voor Johan volstrekt onbelangrijk. Zijn 

doel was De Cirkel te promoten en nieuwe leden te werven.  

       Lou Bouwmeester 
 

Anton Ebskamp zag Huisjes als een aimabel (schaak) - mens. ,,Wij speelden beiden bij de ESV en later 

bij De Cirkel. Ons schaakverleden was voor het overgrote deel hetzelfde. Ik heb in al die jaren dat ik met 

Johan mocht schaken of besturen hem nooit echt kwaad gezien op iets of iemand. Hij liet iedereen in zijn 

eigen waarde, wat niet betekende dat hij het altijd met je eens was. Hij was een sociaal mens, altijd bereid 

een ander te helpen.”  
 

Eip Janssen schreef over Johan Huisjes ook een bijdrage. ,,Johan was in het begin voor mij meneer 

Huisjes, te meer omdat hij het altijd over Janssen had. Dit bedoelde hij absoluut niet denigrerend of zo, 

maar zo was hij, recht voor zijn raap, eerlijk, soms streng, soms raadselachtig, soms chaotisch en soms 

voor mij in zijn gedachtegang onnavolgbaar. Later tutoyeerden wij elkaar en ontstond er een verbond.  

Wij begonnen een rubriek in het clubblad. Johan heette ‘Elowietje’ en ik noemde mij ‘Rinus 

Hebgeheurd’. Wij bedienden elkaar volop tot argwaan van enkele bestuursleden. Johan kon daarvan 

genieten. Hij wist wie wie was. Mijn respect voor Johan Huisjes is en 

was groot. Daarom was hij mijn lijdend voorwerp in het clubblad. 

Daarom bediende hij mij vaak terug in het clubblad. Met de 

wetenschap dat wij beiden veel tijd in De Cirkel stopten en elkaar het 

beste gunden.  

Jan van der Stolpe, één van de medeoprichters van onze club stond 

ook stil bij zijn overlijden. Met Johan Huisjes is een van de sterkste 

steunpilaren van De Cirkel heen gegaan. Hij bezat een breed scala 

aan ideeën, die hij naar het leek moeiteloos te berde bracht en het 

koste ons dan wel eens moeite hem bij te houden.  



 

De Cirkel  13                                                                               40-jarig jubileum 

Voorzitters De Cirkel (vervolg) 

  

Johan Huisjes (vervolg) 

In de bijdrage van Jan Banga de voormalige voorzitter en medebestuurder werd een parallel getrokken 

tussen Johan Huisjes en schaken. De kop was: Johan Huisjes; koning, toren, pion. Johan was een mens 

die er wezen mocht. Zijn echtgenote Tiny legde de rouwkaart uit.  

Op de rouwkaart stond: Een Koning als teken daarvan en tegelijkertijd 

als een verwijzen naar Johans grote passie: het schaakspel. Johan was 

voor mij (Jan Banga, red.) een koninklijke schaker, die voor De Cirkel 

heel veel betekende. De toren was om aan te geven dat hij stond voor 

zijn zaak en taak. Je kon op hem aan. Hij was mild, maar ook 

onverzettelijk. De Pion, het kleinste stuk van alle schaakstukken, de 

minste, de nederigste; en die pion stond daar, omdat het Johans wens was. Johan vond zichzelf geen 

koning maar een pion. Daarmee voelde hij zichzelf het meest getypeerd, het zuiverst gekarakteriseerd.  
 

Ook Hans Aalbers, mederedacteur clubblad De Circulaire legde uit hoe Johan Huisjes hem overhaalde 

tot deze coproductie. Op een avond voordat het clubblad werd bedacht en opgericht, kwam Johan even 

buurten. Even samen een kop koffiedrinken noemde hij dat. Maar wie Johan Huisjes kende wist dat hij 

niet zomaar kwam, maar altijd met een bepaald doel. Hij had een visioen dat het clubblad ‘human 

interest’ verhalen moest bevatten, uiteraard schaakstukjes en de drukkerij van Permar daaraan moest 

meewerken om de kosten te drukken. Zijn troef daarbij was mij te strikken als mederedacteur. Dat lukte 

en jaren hebben we samengewerkt. Door zijn niet aflatende inzet is De Cirkel geworden tot de Circulaire, 

wat het nu is. De uitgave daarvan lukte meestal op het randje van de afgesproken tijd en als het zover was, 

dan werd het met een humoristische kwinkslag afgesloten. Johan, ik en het schaakclubblad zullen je zeker 

missen!  
 

Arie Pol 

De tweede voorzitter na 1985 is nieuwkomer Arie Pol. Hij was opvallend 

onopvallend altijd aanwezig. Kenmerkend voor zijn voorzitterschap is dat in 

de analen van de vereniging weinig over deze sympathieke voorzitter is terug 

te vinden. Hij wordt beschreven als een aimabele man, die de vereniging 

representatief vertegenwoordigde. Zijn gevleugelde woorden als voorzitter 

waren altijd: als voorzitter ben je het afdak waaronder alles zich afspeelt.  

In 1990 staat hij met zijn bestuur aan de wieg van een clubblad.  

Dat de naam ‘De Circulaire’ wordt, paste in de verenigingstraditie. Het respect                              Arie 

waarop Pol vijf jaar lang de vereniging als voorzitter heeft gediend is groot.                                    Pol 

 

Jan Banga 

Arie Pol wordt in 1991 opgevolgd door Jan Banga. Een beminnelijk mens die met een goed woord voor 

iedereen de vereniging jarenlang leiding en sturing heeft gegeven. In de notulen bij zijn benoeming staat 

iets toepasselijks, zeker omdat Jan Banga, in het Edese dominee was. Hij is zoals we hem allemaal 

kennen: een warme persoonlijkheid, die de schapen bij de kudde weet te houden. Jan Banga verlaat in  

september 2011 de club. Jan Blokpoel maakt op de ALV gebruik om Jan 

Banga in het zonnetje te zetten. Hij zegt: na 21 jaar bij ‘De Cirkel’ neemt 

onze Jan Banga afscheid als lid en dat mag, mede door zijn verdiensten 

voor de club, niet onopgemerkt voorbijgaan. Ik weet nog dat Jan Banga 

vaak als voorzitter een hoofdrol speelde. De anekdotes, genaamd ‘Jan de 

ongelovige', 'Jan de gehaaste ', 'Jan de schopper', 'Jan de rekenmeester’, ‘Jan 

de hulpvaardige' en 'Jan de vredesstichter', brengen voor velen mooie 

herinneringen naar boven. Na afloop van de toespraak krijgt Jan Banga een 

afscheidscadeau overhandigd. Jan Banga uit zijn dankbaarheid voor de 

            Jan  Banga  plezierige 21 jaar die hij bij de Cirkel heeft mogen beleven. 
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Voorzitters De Cirkel (vervolg) 

 

Lou Bouwmeester 

Jan Banga geeft in 1999 de voorzittershamer door 

aan oud - militair en sportinstructeur Lou Bouwmeester. Een man van een 

ander kaliber. Een voorzitter die zijn sporen dan al heeft verdiend. 

Bouwmeester heeft oog voor de jeugd en richt ergens rond 2000 een 

jeugdafdeling op. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst is zijn credo. 

Bouwmeester is twee jaar voorzitter, op zijn bekende, niet tegen te spreken 

manier. Hij was daarvoor dus al bestuurslid en goed ingevoerd binnen de 

club. Op 2 oktober 2001 wordt de vereniging opgeschrikt door zijn 

overlijden. Met het overlijden van Lou Bouwmeester verliest 

schaakvereniging De Cirkel een markante persoonlijkheid.  

Hij stond voor de sportiviteit in de schaaksport. Sportief was hij ook in de 

dagelijkse omgang. Hij was recht door zee.  

De vereniging en de schaaksport in de regio zullen Lou missen. Enkele leden vertelden in De Circulaire 

hun ervaringen met Lou Bouwmeester. Ben Zee haalde aan dat Lou Bouwmeester, hoewel hij dat niet liet 

merken, niet meer de oude was na een vijf jaar eerder opgelopen hartinfarct. Lou, was hoe je het ook 

wendt of keert een boegbeeld. Een markante persoonlijkheid die een grondige afkeer had van uiterlijk 

vertoon en gewichtigdoenerij. Daar stond tegenover dat zijn relativeringsvermogen, een soepele omgang 

met een ander, niet altijd uit de verf kwam. Zijn optreden als voorzitter was duidelijk. De vergaderingen 

duurden kort en werden strak geleid. Maar de nazit was altijd plezierig. Lou benaderde de problemen 

hard, maar loste deze wel rechtvaardig en vaak beminnelijk op. Het schaken was zijn lust en zijn leven. 

Lou wordt als (schaak)- vriend nu al gemist. 

Jan Banga schreef een bijzonder in memoriam. De kop was al bijzonder: Niet VAN maar VOOR de 

voorzitter: Het is al jaren de gewoonte, dat onze Circulaire begint met een stuk van de Voorzitter, maar in 

dit nummer kan dat niet meer. Lou Bouwmeester, onze voorzitter, is niet meer. Het was op de laatste 

dinsdag van augustus 1990, dat Lou en ik voor het eerst naar het AZO-gebouw in het Hora park togen om 

lid te worden van De Cirkel. Wij kenden elkaar niet of nauwelijks, maar vanaf die tijd groeide een 

vriendschappelijke band. Een jaar later zaten we samen in het bestuur. Was er een verschil tussen ons? 

Jazeker. Ik schaakte, maar Lou was een schaker, een schaker pur-sang, gemoedelijk was hij, maar achter 

het bord super fanatiek. Dat Lou Bouwmeester, Lid van Verdienste was, was een eer die hij ten volle 

verdiende. Lou zou hebben gezegd: ‘De houten stukken moeten weer geschoven worden’. Ons cluppie 

moet dan ook doorgaan met dit mooie spel waar Lou Bouwmeester zich altijd in ‘kwijt’ kon, net als velen 

van ons. Met vechtlust, sportiviteit en aandacht voor elkaar. Dat heeft Lou Bouwmeester zo gewild.”  

Eip Janssen: Lou Bouwmeester is niet meer. Met die simpele maar even schokkende mededeling werd ik 

dinsdags rond 12.00 uur opgeschrikt. De dag ervoor had ik met Lou nog contact gehad over zijn partij 

tegen Albert Boshoven. Hij was daar blij mee, want met Boshoven kon je niet alleen leuk schaken, maar 

ook praten. Lou en ik kenden elkaar buiten het schaken om al heel lang. Wij regelden samen dat DTS’35 

bij extreem slecht weer in de sportzaal van de Elias Beekmankazerne kon trainen. Lou zei dan altijd tegen 

me: Beste Eip, je weet dat het niet mag, dat ik je niet kan helpen. Ik kan je geen gunst verlenen, om 12 uur 

liggen de sleutels daar klaar… Ook op werkgebied (PTT) had ik een keer met Lou te maken.  

De brievenbus aan de Arnhemseweg was vernield. Ik trof zwaar beschadigde brieven van onze Lou aan. 

Geen probleem dat ga ik wel even regelen. Althans, dat dacht ik naïef.  Het bleken 

brieven namens De Cirkel te zijn. Lou was zo boos en niet te stuiten. Maar een kop 

koffie deed wonderen. Ook gingen we samen vaak voor De Cirkel op pad. 

Geweldige autoritten waarbij we in een half uur meer zaken bespraken en oplosten 

dan op een avond vergaderen. Nog een ding dat ik voor altijd zal missen in De 

Open Hof. ‘ZIJN EIGEN STOEL’ bleef nu leeg bij de entree van de zaal. Uit 

respect ging niemand daar zitten. Dat kon je Lou niet aandoen. Lou, waar je ook 

bent of op ons neerziet, we hielden van je met alle nukken, grappen en grollen.  
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Voorzitters De Cirkel (vervolg) 

 

Ben Zee 

Lou Bouwmeester wordt opgevolgd door Ben Zee. Een 

voorzitter, die een zee van tijd in de vereniging stak. Net als 

zijn voorganger is de jeugd zijn liefde. 11 juni 2007 wordt 

Ben Zee eerst ’Lid van Verdienste’ en in 2021 ‘Erelid’.  

Ben Zee was trots op De Cirkel en het feit dat hij voorzitter 

mocht zijn. Hij koesterde de seniorenleden (36), maar kon in 

een kranteninterview (13/6/2007) niet nalaten de jeugd 

prominent naar voren te halen. ,,Er staan liefst 39 jeugdleden 

op onze ledenlijst. Sander van Eijk en Bram van der Velden 

zijn onze toekomstige kanjers.  

         

                       Ben Zee 
Drie jeugdspelers spelen in ons eerste  

OSBO-team dat in de tweede klasse speelt.” 

Ben Zee die ook bij de collega’s van ESV 

speelde kreeg de vraag voorgelegd of een 

fusie geen logische zaak was.  

Tactisch gaf hij het volgende antwoord: 

,, De onderlinge verhoudingen zijn uitstekend.  

Jaarlijks spelen we een zogenaamde 

massakamp tegen elkaar. Altijd een geslaagd 

evenement. Dat moeten we maar zo houden”,  

omzeilde Ben de echte vraag. Ben Zee is nu 

nog wekelijks actief als jeugdtrainer.                               Mira Shirokova krijgt les van Ben Zee 

 

 

 

Ben Zee wordt onderscheiden 

en ‘Lid van Verdienste’.  

Hij krijgt een Loper 

aangeboden maar is geen 

loper, maar trouw lid  

van De Cirkel. 
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Voorzitters De Cirkel (vervolg) 

 

Jan Blokpoel 

Opvolger van Ben Zee wordt in het seizoen 2007-2008 schaaknestor Jan      

Blokpoel. Een man die ook zijn stempel op de club heeft gedrukt. Maar ook een 

lid dat de club enige tijd verliet en zijn krachten gaf aan de LSV (Lunterse 

Schaak Vereniging). Maar op zijn manier De Cirkel altijd trouw bleef. Hij bracht 

structuur aan in de vergadering. Mede met zijn secretaris Tom Pronk. Dit duo 

dwong je bij de les te blijven. Maar na afloop werd de huiselijke gezelligheid bij 

Blokpoel eer aangedaan. Wie doet het licht uit? Een veel gehoorde vraag. Jan 

Blokpoel gaf daarna de voorzitters hamer over aan Tom Smit.  

      Jan Blokpoel     Bij zijn afscheid spreekt Jan Blokpoel een dankwoord uit.  

Hij heeft zijn functie als voorzitter altijd met plezier gedaan, al waren er natuurlijk ook wel eens minder 

prettige dingen. Het meest tevreden stemt hem de vooruitgang die is geboekt bij de jeugd. Sinds Ben 

Verduyn de leiding heeft, is de organisatie sterk 

verbeterd en staat de zaak weer op de rails. Uiteraard 

hebben ook anderen hier hun steentje aan bijgedragen, 

waarbij zeker Ben Zee vermeld dient te worden. Jan 

stelt dat het succes van de vereniging verbonden is met 

het succes van de jeugdafdeling. Dit blijkt ook al uit het 

feit dat in het seizoen 2011-2012 vijf van de acht 

spelers uit het eerste achttal jonger zijn dan 23 jaar. Jan 

bedankt ook met een persoonlijk woordje de overige 

bestuursleden. Eip Jansen neemt daarna het woord en 

bedankt Jan Blokpoel voor zijn inzet binnen de club. 

,,Mooi om te zien hoe een vraag bij een biljartwedstrijd 

van BV Gelre uiteindelijk heeft geleid tot je 

voorzitterschap bij De Cirkel. Andere ballen en stukken 

maar De Cirkel was rond”, meende Janssen.  

         Jan Blokpoel in actie met naast hem  

    zijn opvolger Tom Smit 

Tom Smit 

Opvolger van Jan Blokpoel werd Tom Smit. 

Na zeven jaar waarin Tom Smit rustig en 

gedegen de vereniging leidde en zijn 

medebestuursleden alle ruimte gaf vond hij 

het genoeg. “Tijd voor een frisse blik”, was 

het credo van Tom Smit. Hij was een rustige 

niet nadrukkelijk aanwezige voorzitter. Maar 

wel een persoon die het wel en wee van de 

club goed in de gaten hield. Attent waar 

nodig, terughoudend waar andere 

bestuursleden verantwoordelijk voor waren. 

                  Tom Smit Ook een preses die zijn medebestuursleden de 

vrijheid gunde.  

Met als enige doel schaakvereniging De Cirkel te laten functioneren zoals bedoeld: elk lid telt mee!  

Ben Verduyn spreekt de voorzitter toe bij zijn afscheid. Hij memoreert de unieke wijze waarop Tom Smit 

zeven jaar lang de voorzittersrol heeft vervuld. Het is hem opgevallen dat Tom de vergaderingen steeds 

bekwaam leidde en ook bij de meest heftige discussies altijd kalm bleef. Daarnaast is Tom een 

gewaardeerd jeugdtrainer. Ben is blij dat Tom dat blijft doen, en ook dat hij zich heeft aangemeld voor het 

maandagmiddag schaken. 
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Voorzitters De Cirkel (vervolg) 
 

Anne Postma 

Anne Postma nam vanaf het seizoen 2018-2019 tot begin dit 

Seizoen 2021-2022 het voorzittersstokje over. In oktober 2021 

stopt Anne Postma om hem moverende redenen en verliet de 

vereniging De Cirkel. Dit na bij elkaar bijna dertig jaar in  

verschillende bestuurstermijnen ziel en zaligheid als secretaris 

en voorzitter in de club te hebben gestoken.                                       Anne 

                     Postma 

Ben Verduyn 

Ben Verduyn was bereid eind 2021als interim het 

voorzittersstokje over te nemen. Samen met het zittende 

bestuur (Jim Pronk, Louis van der Vos, Jan-Willem Kinkel 

en Robert Degenhart) en interim bestuurslid Eip Janssen 

heeft men getracht aan het seizoen 2021-2022, kleur te geven 

aan het jubileum. 

Daarnaast zijn het Huishoudelijk reglement en Statuten van 

de vereniging herschreven en zullen deze op de ALV in 

augustus 2022 aan de leden worden voorgelegd. 

                     Ben Verduyn 
 

Egbert Aalbers 

Begin maart 2022 heeft het bestuur haar leden geïnformeerd  

betreffende de voordracht van een nieuw bestuur voor seizoen  

2022-2023.  Egbert Aalbers zal de voorzittershamer overnemen 

van Ben Verduyn. 

Ben Verduyn zal als vicevoorzitter nog een seizoen meedraaien. 

Secretaris Jim Pronk is aftredend, zijn plaats zal worden ingenomen 

door Pim Eimers.  

Ook penningmeester Jan-Willem Kinkel is aftredend,                                          Egbert Aalbers 
deze functie zal Tim Evendijk op zich nemen. 

Louis van der Vos en Robert Degenhart zullen ook in het nieuwe bestuur zitting hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Tim Evendijk      Pim Eimers 

   penningmeester seizoen 2022-2023 e.v.          secretaris seizoen 2022-2023 e.v. 

 

 

 

 

 

Laatste bestuursvergadering 

      seizoen 2021-2022 
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De Cirkel bestuurlijk constante factor 
 

Op bestuurlijk niveau is schaakvereniging De Cirkel een vrij                        bestuur De Cirkel 

constante vereniging. Dat blijkt wel uit het bovenstaande  

overzicht van de voorzitters. Maar ook bij de andere functies  

binnen de vereniging is het (voortijdige) verloop is niet groot.  

Dat is ook goed want geen enkele vereniging dus ook ‘De Cirkel’ niet kan zonder een stabiel bestuur en 

de daarbij behorende (bestuurlijke) activiteiten. In het begin van de oprichting was er weinig tot niets 

vastgelegd over de club. De eerste statuten en huishoudelijk reglement (hr) passeren bij de notaris op 17 

september 1991. Deze eerste versie is een initiatief van Lou Bouwmeester. Het nieuwe verenigingsrecht, 

de statuten en het HR werden aangepast aan de eisen des tijds; deze documenten zijn lang geldig 

gebleven. Maar de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) die op 1 juli 2021 is ingegaan, 

dwingt het bestuur tot een behoorlijke aanpassing van de statuten. Het huishoudelijk reglement is wel een 

paar maal tussentijds aangepast.  

De bestuursleden Jim Pronk, Robert Degenhart en Eip Janssen 

zijn begonnen de documenten voor te bereiden voor een 

komende ALV waarin de nieuwe herschreven statuten en hr 

worden voorgelegd. Terug naar de oorspronkelijke in 1992 

aangenomen statuten en hr, hierin werden de rechten en plichten 

van de verschillende onderdelen van de vereniging zo duidelijk 

mogelijk beschreven.  

Net als bij vele andere verenigingen houden leden en dus ook schakers niet zo van vergaderingen. Daarom 

bleef het aantal algemene ledenvergaderingen (ALV) vrijwel altijd beperkt tot één per jaar. In de historie 

van De Cirkel is hierop tweemaal een uitzondering gemaakt, waarvan de laatste in 2021, naar aanleiding 

van het tussentijdsaftreden van de voorzitter. De reguliere jaarvergadering wordt traditioneel in de laatste 

week van augustus gehouden. De ALV betekent de opening van een nieuw schaakseizoen van de 

vereniging. In de ALV worden onder meer de jaarverslagen, de club financiën, de teamsamenstelling 

externe competitie, de bestuursverkiezing en de plannen voor het komende seizoen besproken. Ook het 

wedstrijdsysteem is regelmatig onderwerp van gesprek geweest. Het leukste punt is ook vaak de huldiging 

van de clubkampioenen (interne competitie, bekerstrijd en runner-up en ratingtrofee) uitreiking. Meestal 

met een voor ieder persoonlijk getint woord door de wedstrijdleider.  

Een vereniging dus ook De Cirkel kan niet zonder bestuur. Bestuursleden die hun vrije tijd beschikbaar 

stellen aan de club. In de afgelopen 40 jaar is de samenstelling van het bestuur qua grootte wel eens 

veranderd. Maar overall mag worden geconcludeerd dat de gekozen bestuurders vrij honkvast waren. In 

een tabel (bijlage…) zijn de namen genoemd van alle bestuursleden uit de Cirkel-geschiedenis. Het Cirkel 

bestuur telde in 40 jaar geschiedenis slechts 32 namen. Tien voorzitters zijn aan het bewind geweest voor 

een aantal jaren. Elke naam die genoemd wordt heeft een aandeel in de vereniging gehad. Maar een 

bestuur zonder leden is geen vereniging. In dat kader mag hier best worden opgemerkt dat de 

bestuursleden positief kritisch maar met veel respect zijn gevolgd. Ik heb in de historie van De Cirkel 

geen voorbeeld kunnen (gelukkig!) ontdekken waarop of waardoor een bestuurslid tegen zijn wil is 

afgezet. Naast het jaarlijkse bestuurlijke overzicht is ook een top tien in beeld gebracht qua aantal bestuur 

jaren. Dat geeft de continuïteit waarop deze vereniging draait meer dan voldoende aan. Maar, en laat dat 

ook duidelijk zijn, is geen disrespect naar bestuursleden die minder dienstjaren hebben. Bestuursleden 

hebben de hen toebedeelde functie in vrijwilligheid vervuld. Met de gedachte dat vrijwilligheid geen 

vrijblijvendheid is. De Cirkel is een vereniging die drijft op leden die in alle vrijwilligheid op diverse 

posities de beste krachten aan de vereniging geven. Hulde!  

Top tien bestuurders 

1. Eip Janssen 21 jaar 

2. Johan Huisjes 17 jaar 

3. Anton Ebskamp 15 jaar 

4. Ben Verduyn en Ben Zee 12 jaar 

6. Lou Bouwmeester 11 jaar 

7. Anne Postma 9 jaar 

8. Jan Banga en Wim Bomhof 8 jaar 

10. Demy Radstaat en Tom Smit 7 jaar. 
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Bestuursleden De Cirkel 1982-2022 
 

Wie zijn de bestuursleden die De Cirkel vanaf 1982 

bestuurlijk vorm hebben gegeven? Het samenstellen 

van onderstaand overzicht was niet alleen een 

uitdagende klus. Het niet altijd complete archief van 

de club en het niet meer beschikbaar hebben van een 

menselijk geheugen, leiden ertoe dat het soms passen 

en meten was.  

Ook het verdwijnen van een (digitaal)- clubblad heeft 

de samensteller van dit overzicht wat parten gespeeld. 

Gepoogd is zo goed mogelijk dagelijks bestuur, zijnde 

voorzitter (v), secretaris (s) en/of penningmeester (p) 

in beeld te brengen. Ook de functie van 

wedstrijdleider (wl) is een belangrijke pion binnen De Cirkel.  

Onduidelijk is in de beginjaren gebleven wie die functie 

officieel uitvoerde. Naast het dagelijks bestuur (v/s/p) 

maakten gedurende de afgelopen 40-jaar ook andere 

functionarissen deel uit van het bestuur. Dat varieerde van 

vertegenwoordiger jeugd (j) tot vervanger voorzitter (vice) of 

bestuurslid algemene zaken (az).  

 

 

Ina Radstaat van der Heijden en zoon Demy Radstaat 

namen beiden enkele jaren bestuursverantwoording.  

    Ina                                             Demy 

 

Seizoen:     

1982-1983:  Johan Huisjes (v/s/wl) - Jan van der Stolpe (az) - Piet Cremers (p) 

1983-1984:  Johan Huisjes (v/s/wl) - Jan van der Stolpe (az) - Piet Cremers (p) 

1985-1986:  Arie Pol (v) - Johan Huisjes (s/wl) - Jan van der Stolpe (az) - Piet Cremers (p) 

1986-1987:  Arie Pol (v) - Johan Huisjes (s) - Anton Ebskamp (wl) - Jan van der Stolpe (az) – 

Piet Cremers (p) 

1987-1988: Arie Pol (v) - Johan Huisjes (s) - Anton Ebskamp (wl) - Jan van der Stolpe (az) – 

Piet Cremers (p) 

1988-1989:  Arie Pol (v) - Johan Huisjes (s) - Anton Ebskamp (wl) - Jan van der Stolpe (az) – 

Piet Cremers (p) 

1989-1990:  Arie Pol (v) - Johan Huisjes (s/) - Ina Radstaat -Van der Heijden (p) - Anton Ebskamp (wl)  

H. v.d. Schut (az) - Hans Aalbers (pr) 

1990-1991:  Arie Pol (v) - Johan Huisjes (s) - Ina Radstaat -Van der Heijden (p) - Anton Ebskamp (wl)  

Tom den Dekker (OSBO-zaken) - Lou Bouwmeester (j) - Hans Aalbers (pr) 

1991-1992:  Jan Banga (v) - Johan Huisjes (s) - Ina Radstaat -Van der Heijden (p) - Anton Ebskamp 

(wl) - Tom den Dekker (OSBO-zaken) - Lou Bouwmeester (j) - Hans Aalbers (pr) 

1992-1993: Jan Banga (v) - Johan Huisjes (s) - Ina Radstaat -Van der Heijden (p) - Anton Ebskamp 

(wl) - Tom den Dekker (OSBO- zaken) - Lou Bouwmeester (j) - Hans Aalbers (pr) 

1993-1994: Jan Banga (v) - Johan Huisjes (s) - Tom den Dekker (p) - Anton Ebskamp (wl) -   

  Lou Bouwmeester (j)  

1994-1995: Jan Banga (v) - Johan Huisjes (s) - Tom den Dekker (p) - Anton Ebskamp (wl) -   

  Lou Bouwmeester (j)  

1995-1996: Jan Banga (v) - Johan Huisjes (s) - Ben Zee (p) - Anton Ebskamp (wl) – 

Lou Bouwmeester (vice) - Eip Janssen (2e wl) 

1996-1997: Jan Banga (v) - Johan Huisjes (s) - Ben Zee (p) - Anton Ebskamp (wl) – 

Lou Bouwmeester (vice) - Eip Janssen (2e wl) 

1997-1998:  Jan Banga (v) - Johan Huisjes (s) - Wim Bomhof (p) - Ben Zee (j) - Anton Ebskamp (wl) - 

Lou Bouwmeester (vice) - Eip Janssen (2e wl) 
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Bestuursleden De Cirkel 1982-2022 (vervolg) 
 

1998-1999: Jan Banga (v) - Johan Huisjes (s) - Wim Bomhof (p) - Ben Zee (j) - Anton Ebskamp (wl) - 

Lou Bouwmeester (vice) - Eip Janssen (2e wl) 

1999-2000:  Lou Bouwmeester (v) - Johan Huisjes (s) - Wim Bomhof (p) - Ben Zee (j) – 

Anton Ebskamp (wl) - Eip Janssen (2e wl) 

2000-2001:  Lou Bouwmeester (v) - Anne Postma (s) -Wim Bomhof (p) - Ben Zee (j) - Eip Janssen (wl)  

2001-2002:  Ben Zee (v/j)- Anne Postma (s)- Wim Bomhof (p)- Demy Radstaat (vice)- Eip Janssen (wl)  

2002-2003:  Ben Zee (v/j)- Anne Postma (s)- Wim Bomhof (p)- Demy Radstaat (vice)- Eip Janssen (wl) 

2003-2004:  Ben Zee (v/j)- Anne Postma (s)- Wim Bomhof (p)- Demy Radstaat (vice)- Eip Janssen (wl) 

2004-2005:  Ben Zee (v/j)- Anne Postma (s)- Wim Bomhof (p)- Demy Radstaat (vice)- Eip Janssen (wl) 

2005-2006:  Ben Zee (v/ j)- Anne Postma (s)- Dick Wenning (p)-Demy Radstaat (vice)-Eip Janssen (wl)  

2006-2007:  Ben Zee (v/ j)- Tom Pronk (s), Dick Wenning (p/j)-Demy Radstaat (vice)- Eip Janssen (wl)  

2007-2008:  Jan Blokpoel (v) - Tom Pronk (s) - Gijs Teunissen (p) - Demy Radstaat (vice) –  

Eip Janssen (wl) - Louis van der Vos (j) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

   

                     v.l.n.r.  Jan Blokpoel, Gijs Teunissen, Tom Pronk en Ben Verduyn 
 

2008-2009:  Jan Blokpoel (v) - Tom Pronk (s) - Gijs Teunissen (p)- Eip Janssen (wl)- Louis v.d. Vos (j)  

2009-2010:  Jan Blokpoel (v) - Tom Pronk (s) - Gijs Teunissen (p)- Eip Janssen (wl)- Louis v.d. Vos (j) 

2010-2011:  Jan Blokpoel (v) - Tom Pronk (s) - Martijn Bakker (p) - Eip Janssen (wl) - Ben Verduyn (j) 

2011-2012:  Tom Smit (v) - Tom Pronk (s) - Martijn Bakker (p) - Eip Janssen (wl) - Ben Verduyn (j) 

2012-2013:  Tom Smit (v) - Wouter Havinga (s)- Martijn Bakker (p)- Eip Janssen (wl)- Ben Verduyn (j) 

2013-2014:  Tom Smit (v) -Wouter Havinga (s) -Martijn Bakker (p) -Thomas Slijper (wl) – 

Ben Verduyn (j) 

2014-2015:  Tom Smit (v) - Wouter Havinga (s) - Martijn Bakker (p) - Thomas Slijper (wl) –  

Ben Verduyn (j) 

2015-2016:  Tom Smit (v) - Wouter Havinga (s) - Martijn Bakker (p) - Herman v. dn Akker (wl) –  

Ben Verduyn (j) 

2016-2017:  Tom Smit (v) - Leo Lukasse (s) - Jan Hartsuiker (p) - Eip Janssen (wl) - Ben Verduyn (j) 

2017-2018:  Tom Smit (v) - Leo Lukasse (s) - Jan Hartsuiker (p) - Eip Janssen (wl) - Ben Verduyn (j) 

2018-2019:  Anne Postma (v) - Jim Pronk (s) - Jan Hartsuiker (p) - Thomas Slijper (wl) –  

Ben Verduyn (vice) - Robert Degenhart (j)  

2020-2021:  Anne Postma (v) - Jim Pronk (s) - Jan-Willem Kinkel (p) - Robert Degenhart (j) – 

 Ben Verduyn (az) - Louis van der Vos (wl)          

2021-2022:  Anne Postma (v)* - Jim Pronk (s) - Jan-Willem Kinkel (p) - Louis van der Vos (wl), 

Robert Degenhart (j) - Ben Verduyn (v)** - Eip Janssen (az)** 

*tussentijds gestopt    **tussentijds benoemd        

   

Voordracht ALV 30 augustus 2022: 

2022-2023 Egbert Aalbers (v) - Pim Eimers (s) - Tim Evendijk (p) - Louis van der Vos (wl) -  

Ben Verduyn (vice) - Robert Degenhart (j)  
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Ereleden  

De Cirkel heeft in haar 40-jarige historie de volgende leden benoemd tot Erelid: Anton Ebskamp (28 

maart 2000), Eip Janssen (augustus 2013), Ben Zee en Ben Verduyn (september 2020). 

Leden van Verdienste zijn of waren: Johan Huisjes (†) (juni 1992), Lou Bouwmeester (†) (aug 1997). Jan 

van der Stolpe (†) (juni 2002), Piet Cremers (†) (juni 2002), Ben Zee (mei 2007).   

Helaas is in de archieven niet altijd een speech of iets dergelijks rondom de benoemingen van deze leden 

terug te vinden. Wat ik wel heb terug weten te vinden geef ik hieronder integraal of geactualiseerd weer.  

 

Erelid Anton Ebskamp  

Anton Ebskamp, langst lid van De Cirkel, decennialang bestuurslid geweest en Erelid. Een 

persoonlijkheid die mede De Cirkel heeft gebracht waar het nu staat. Hij wordt medio 1985 officieel lid 

en kondigt eind 1999 de club te verlaten. Het bestuur grijpt die kans aan Anton Ebskamp het 

erelidmaatschap toe te kennen. En omdat het de overgang van 1999 naar 2000 is, beter bekend als de 

‘Millenniumwissel’, wordt daartoe een passend bericht in het clubblad van december 1999 bedacht. Met 

als leuke bijkomstigheid dat de letters van zijn naam erin terugkomen.  

Erelid Anton Ebskamp verdwijnt voor deze en gene wat uit het zicht. Het Overijsselse Rossum ligt niet 

naast de deur. Aanvankelijk is er nog wat bel- en mailcontact. Maar zoals dat gaat verwaterd dat helaas 

wat. Het gaat Anton Ebskamp overigens in Rossum goed. Het schaken wordt wat minder maar hij wordt 

lid van de Jeu de boules vereniging in Rossum.  

 

 

Op de website van de Rossumse vereniging staat 

het volgende: Oud-voorzitter Anton Ebskamp 

vertrok uit ons dorp, waardoor hij niet langer 

meer deel kon uitmaken van het bestuur. 

Jarenlang was hij de grote animator van het 

Huttentoernooi, waarvoor hij bijna in zijn eentje 

de organisatie op zich nam. Bij zijn afscheid 

werd ook hij tot erelid van de vereniging 

benoemd.  

De geschiedenis herhaalde zich dus voor Anton 

want daar had ook gewoon De Cirkel kunnen 

staan. 

Was De Cirkel Anton Ebskamp helemaal kwijt? 

Voor de oudere leden niet, maar de wat jongere 

of nieuwe leden die Anton nooit hadden meegemaakt was zijn naam helaas wat onbekend. Maar hoewel 

velen zeggen dat toeval niet bestaat kwam het bestuur van De Cirkel op een wat toevallige en achteraf 

gelukkige manier weer in contact met ons erelid Ebskamp. Wat gebeurde? Anton Ebskamp vertrok zoals 

gezegd uit het mooie Rossum. Maar waarnaartoe? De KNSB benaderde het bestuur van De Cirkel of zij 

dat wisten. Het magazine van de KNSB kwam als onbestelbaar terug. Gelukkig was er nog een 

bestuurslid dat via wat zoeken achter het nieuwe adres van Anton Ebskamp kwam. De familie Ebskamp 

woonde inmiddels in het mooie Achterberg (Rhenen). Er werd contact gezocht en Anton kwam weer 

kijken. ,,Oude schaakliefde roest nooit”, grapte Anton. Hij heeft de afgelopen twee jaar weer een aantal 

keren op de maandagmiddag en/of dinsdagavond  

geschaakt. Inmiddels heeft Anton wat  

gezondheidsproblemen en het schaken op een 

wat lager pitje gezet. Maar het fijne contact bleef. 

In 2020 mochten Ben Verduyn en Eip Janssen  

aan Erelid Anton Ebskamp namens de KNSB een  

speld uitreiken vanwege zijn 50-jarige  

lidmaatschap. De nestor was compleet verrast  

maar genoot met volle teugen. Bovenstaande was 

voor de auteur van dit document genoeg  

Anton Ebskamp in het ‘zonnetje’ te zetten.                      Anton Ebskamp 
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Ereleden (vervolg) 

 

In gesprek met Anton Ebskamp 

Een weergave van een leuk, boeiend en lang gesprek met Erelid en voormalig bestuurder c.q. 

wedstrijdleider Anton Ebskamp. 

Hoewel Anton Ebskamp niet bij de oprichtingsvergadering van De Cirkel aanwezig was, mag de 

schaaknestor worden gezien als een belangrijke pion binnen de club.  

,,Officieel ben ik per 1 januari 1985 lid geworden van De Cirkel. Maar daar, omdat zowel een van de 

oprichters van de club Johan Huisjes als ik bij ESV schaakten, waren er al contacten. Ik was goed op de 

hoogte wat er speelde bij De Cirkel. Johan heeft mij overgehaald een aandeel in het schaakgebeuren bij 

De Cirkel te hebben. Ik heb er tot op de dag van vandaag anno 2022 geen moment spijt van gehad”, opent 

de 77-jarige voormalige bestuurder en wedstrijdleider. 

Hij omschrijft De Cirkel als een warme, hartelijke schaakclub waar elk lid zich onmiddellijk thuis zal 

voelen. ,,Dat noemde men vroeger de AZO-mentaliteit. Wat daarmee bedoeld werd? Bij de AZO 

(werkvoorzieningsgemeenschap, welke later Permar werd genoemd in Ede, red.) werkten mensen die een 

bepaalde aanpak nodig hadden. De oprichters van De Cirkel (Johan Huisjes, Piet Cremers en Jan van der 

Stolpe) hechten eraan dat er geen onderscheid werd gemaakt binnen de club. Iedereen had dezelfde 

rechten en als het kon dezelfde plichten. Waarbij de leden met een beperking werden gekoesterd. Ik heb 

dat altijd geweldig gevonden.” 

In de begin jaren was Johan Huisjes eigenlijk een manusjes van alles. ,,Hij deed echt alles binnen de club 

maar gaf al snel aan liever secretaris te zijn dan bijvoorbeeld wedstrijdleider. Mijn aard van het beestje is 

juist te kijken of en hoe ik iets kan opzetten waar iedereen van profiteert. Dus was ik binnen de kortste 

keren wedstrijdleider (1986) en speler van de hoofdmacht”, lacht Anton breeduit. Hij moet even graven in 

zijn herinnering hoe dat allemaal verliep. ,,In die tijd had je niet zoals nu schaakprogramma’s die je 

helpen de indeling te maken. Mijn hulpmiddel was eerst een grote dikke multomap waar ik alle namen en 

wedstrijden in had staan. De leden melden zich op de dinsdagavond en ik maakte handmatig een 

speelprogramma. Overigens niemand die bezwaar aantekende want men wilde gewoon een potje schaken 

en verder niet te moeilijk doen”, oordeelde Ebskamp. Maar de wedstrijdleider wilde meer doen om De 

Cirkel aan de weg te laten timmeren. Hij bedacht allerlei schaakzaken om De Cirkel naar buiten uit 

bekendheid te geven. ,,Ik heb het bedrijvenschaak of te wel de strijd om de Cirkel Trophy bedacht. Door 

het seizoen heen werden een ronde of zeven/acht gespeeld. Natuurlijk was het feit dat we er nieuwe leden 

aan overhielden niet onbelangrijk. Maar mijn of liever gezegd het doel van De Cirkel was om de 

schaaksport te promoten. Ik denk dat dat ons gelukt is”, meent Anton bescheiden. Het zou in deze 

bijdrage te ver voeren alle details van zijn uitmuntende werk te belichten. Maar zeker is dat Anton 

Ebskamp tot zijn vertrek uit het Edese en dus bij De Cirkel in 2000 de club mede groot heeft gemaakt. 

,,Ik heb stap voor stap het schaakgebeuren geprobeerd beter te maken. Hoe? Ik was een beetje een Excel 

deskundige dus heb zelf een indelingsprogramma ontworpen. Later heb ik geregeld dat de leden zich 

uiterlijk op maandagavond moesten afmelden. Dat maakte het voor mij mogelijk de indeling klaar te 

hebben als ik in de speelzaal kwam.” 

Over speelzalen gesproken heeft Anton de overgang naar De Open Hof in 1991 van nabij meegemaakt. 

,,Ik weet nog als de dag van gisteren dat vele locaties zijn bekeken maar uiteindelijk de keuze viel op De 

Open Hof. Ik moet zeggen dat de samenwerking met de toenmalige beheerder Arie Brouwer en zijn 

echtgenote voortreffelijk was. Nee, er werd in die tijd niet echt iets schriftelijk vastgelegd. Als we Arie 

om een extra speelruimte vroegen, en die was beschikbaar werd die om ‘niets’ gegeven. Hij wist dat 

zakelijk gezien zijn omzet wat omhoogging. Hoewel schakers niet altijd de grootste afnemers van een 

consumptie waren”, kijkt Ebskamp terug.  

Anton Ebskamp is zelf te bescheiden om over zijn schaakprestaties te praten. Uw 

eindredacteur heeft vanaf het seizoen 1988/1989 de clubkampioenen kunnen 

achterhalen. Anton Ebskamp werd vijf seizoenen clubkampioen. Voor het laatst 

in het seizoen 1997-1998. ,,In de eerste jaren hielden we niet echt een stand bij. 

Althans ik kan me dat niet meer zo voor de geest halen. Eerlijk gezegd, boeide 

me een clubkampioenschap ook niet zo erg. Ik vond een eerlijke sterke 

competitie veel leuker. Maar laat duidelijk zijn dat ik vroeger en ook nu bij elk 

spelletje graag wilde winnen. Maar een verliespartij hield me ook niet uren uit de 

slaap”, grapt Anton.  
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In gesprek met Anton Ebskamp (vervolg) 

In dat kader is het misschien wel grappig, zeker omdat ook uw eindredacteur daarmee te maken kreeg, 

welke mooie bijdrage een simultaanavond betekende. De Cirkel zocht naar mogelijkheden nieuwe leden 

te trekken. En hoe doe je dat dan? Een open avond in De Cirkel waarbij een (beginnend)- schaker zich 

mocht meten met Anton Ebskamp. In 1991 was ondergetekende er daar een van. Een twintigtal schakers 

speelden simultaan met Anton Ebskamp, toen nog voor ons meneer Ebskamp, maar dat terzijde. Niemand 

ging weg voordat er een zet of dertig/veertig waren gedaan. ,,Ik zag vaak al snel welk schaakvlees ik in de 

kuip had. Dan paste ik mijn spel aan. Misschien niet altijd de beste zetten maar laten we eerlijk zijn, als je 

je tegenstander binnen een zet of tien mat zet komt hij of zij niet meer terug. Dan moet je wat slim zijn. 

Maar uiteindelijk wilde ik wel winnen.”  

Op het voorstel dat Anton een naam noemt die in zijn ogen De Cirkel gestalte heeft gegeven volgt enige 

stilte. ,,Ik heb een naam en dat zal je niet verbazen dat is Johan Huisjes. Misschien doe ik daarmee 

anderen tekort maar ik moet een keuze maken. Huisjes was de persoon waarin binnen De Cirkel alles 

bijeenkwam. Aimabel, inlevend, doorzettend, Pr-man pur sang, zag altijd het belang van een ander en 

maakte zichzelf soms daaraan ondergeschikt en tussenpersoon richting AZO/Permar in het begin. Ik heb 

nooit een onvertogen woord van Johan gehoord. Nee, ruzie met hem krijgen was bijna onmogelijk. Dan 

moest je het wel heel bont hebben gemaakt. Johan was niet onze grootste maar wel meest enthousiaste 

schaker.” Met dezelfde Johan Huisjes heeft Anton Ebskamp 24-uur geschaakt op het Maandereind. We 

haalden veel geld op voor de club. Dat was een van de doelen. Daarnaast kwamen mensen kijken en een 

enkeling werd lid van De Cirkel. Dat ik Johan versloeg in de snelschaakpotjes was bijzaak. Ik herinner me 

nog dat ik een paar dagen later ziek op bed lag. Nee, achteraf was vooral de nachtelijke sessie voor mijn 

persoontje geen succes. Maar daar dacht je vooraf niet aan. En achteraf, nadat ik weer beter was ook niet. 

De clubkas was gespekt en de penningmeester (Tom den Dekker, red.) blij”, wist de schaakpromotor. 

Ook het rookverbod, waar in dit document ruim aandacht aan wordt besteed heeft Anton van nabij 

meegemaakt. ,,Ik was daar zelf ook niet helemaal neutraal in. De meeste bestuursleden, waaronder ikzelf 

waren verwoede rokers. Met de wijsheid van nu kun je afvragen of alle discussies over wel of niet roken 

toen terecht waren. Maar ik weet wel dat we het lang, misschien wel te lang hebben tegengehouden. Maar 

in een ALV kwamen leden met het voorstel het roken af te schaffen. De truc was het naar de 

bestuursvergadering door te schuiven. Zo wonnen we weer een paar maanden. Later werd het roken in de 

horeca door de wet afgeschaft. Was dat eerder gebeurt had het ons vele lastige discussies gescheeld. Ik 

rook nu zelf niet meer. Dan besef je pas wat het voor anderen inhield. Wel of niet roken”, meent Anton. 

De tijd lijkt in het gesprek met Ebskamp geen grenzen te kennen. Het is gezellig in huize Ebskamp. Oude 

herinneringen gaan bij ons weer leven. Dat levert de vraag op wat wel en niet moet worden meegenomen. 

Ik stel Anton daarom maar de slotvraag wat hij in dit artikel zeker opgenomen wil zien. 

,,Dat is eenvoudig. Je vroeg eerder of ik De Cirkel in mijn leven had willen missen? Laat ik duidelijk zijn: 

Nooit. Anders had ik het niet van 1985 tot 2000 volgehouden. En was ik na mijn terugkomst uit Rossum 

naar Rhenen niet weer bij De Cirkel gaan schaken. Deze club zit zolang het kan in mijn bloed. Vele 

mooie maar ook verdrietige momenten heb ik opgeslagen. Ik hoop zeker, als mijn gezondheid het toelaat, 

op de jubileumavond (7 juni 2022, red) aanwezig te zijn”, sluit de met zijn gezondheid kwakkelende 

Ebskamp licht geëmotioneerd af.  

Een zoals gezegd lange zit heeft mij geen moment verveeld. Anton Ebskamp wordt mijns inziens wel het 

beste getypeerd in de onderstaande ‘millennium 2000’ bijdrage, gekregen bij zijn vertrek eind 1999.  

Millennium clubman 

A ltijd streng, maar rechtvaardig 

N ooit te beroerd iemand te helpen of te adviseren 

T och liet hij niet over zich heen lopen 

O oit zullen wij hem gaan missen 

N immer mogen we hem vergeten 

E erste worden, kan hij dit kunstje dit jaar nog flikken 

B esef dat daarvoor de tijd waarschijnlijk te kort zal zijn 

S ervice verleende hij ons door de jaren heen en nog gratis ook 

K ampioenschappen werden hem soms (te) gewoon 

A rbeid adelt, maar nu echt voor jezelf 

M ajestueus afscheid verdien je, wacht maar af 

P lezier in je nieuwe omgeving toegewenst door allen.                                         Anton Ebskamp 
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Ereleden (vervolg) 

 

Erelid Eip Janssen 

Met een klaterend applaus ging de Algemene Leden 

Vergadering op 27 augustus 2013 akkoord met het  

voorstel van het bestuur om de aftredende  

wedstrijdleider Eip Janssen te benoemen tot Erelid  

van De Cirkel. Na Anton Ebskamp is Eip het tweede  

Erelid van de vereniging. Beiden zijn circa 15 jaar  

wedstrijdleider geweest. Twee jaar daarvoor liep Eip  

mee met Anton en stemden zij de wedstrijdzaken  

samen af. Voorzitter Tom Smit schetste de diverse 

 activiteiten van Eip als bestuurslid technische zaken,  

waarin natuurlijk het wedstrijdleiderschap centraal 

 stond. Eip heeft ‘gediend’ onder vijf voorzitters,  

te weten Jan Banga, Lou Bouwmeester, Ben Zee,  

Jan Blokpoel en Tom Smit. Allen benadrukten de  

voortreffelijke samenwerking met Eip. Bouwmeester  

verwoordde het destijds in mijn ogen treffend, door te 

stellen dat met uitzondering van de wedstrijdleider,  

niemand van de bestuursleden onmisbaar is. Indien        Eip Janssen 

de wedstrijdleider uitvalt dreigt de competitie in de  

soep te lopen. Naast zijn directe taken was Eip ook op de andere aandachtsvelden binnen het bestuur een 

waardevolle kracht. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de ervaringen uit zijn vroegere beroep en niet 

te vergeten zijn lange periode als secretaris bij de voetbalvereniging DTS’35. Even dreigden we Eip 

mogelijk kwijt te raken aan de politiek, toen hij op de kandidatenlijst kwam te staan 

gemeenteraadsverkiezingen (2006). Hij haalde de raadszetel uiteindelijk niet., vanwege 

voorkeursstemmen van en voor andere kandidaten. We hadden bij De Cirkel niet de indruk dat Eip hier 

zwaar onder gebukt ging. De Cirkel zelf al helemaal niet! Eip intensiveerde zijn bijdragen aan Ede Stad 

en vervulde (vervult) nog een aantal vrijwilligersactiviteiten. Behalve ten aanzien van het interne 

gebeuren wist Eip De Cirkel ook naar de OSBO toe uitstekend te verkopen. Als ‘minister van 

buitenlandse zaken’ legde Eip veelal het standpunt van De Cirkel bij de OSBO neer, veelal zonder dat het 

bestuur hierover had vergaderd. Was ook niet erg, die ruimte had hij. Slechts éénmaal moest Eip terug. In 

de discussie over de mogelijkheid om de seniorencompetitie (ook) op zaterdag te houden had Eip de 

OSBO medegedeeld dat De Cirkel hiertegen was. Als voorzitter, maar vooral als jeugdleider, heb ik er 

toen voor geijverd dat het bestuur van De Cirkel een officieel positief standpunt in nam. Als een goed 

politicus in spé legde Eip zich toen als een volbloed democraat bij de gang van zaken neer. Er zouden nog 

meerdere interessante anekdotes te vermelden zijn, maar om tijdswille laat ik die achterwege. Bij alle 

loftuitingen over Eip mag naar mijn mening wel worden geconcludeerd dat hij een uitstekende exponent 

avant la lettre is van de participatiesamenleving! Een lintje waard! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dé wedstrijdsecretarissen en 

Ereleden van De Cirkel,        

Anton Ebskamp en  

        Eip Janssen  

 

                     Anton                                      Eip 
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Ereleden (vervolg) 

 

Ereleden Ben Zee en Ben Verduyn 

Op de ALV september 2020 worden Ben Zee en         Ben Zee        Jim Pronk     Ben Verduyn 
Ben Verduyn benoemd tot Erelid. 

Eip Janssen komt naar voren met een mooie speech 

wat de inleiding is op een vraag die voorzitter  

Anne Postma aan de ALV stelt. De voorzitter vraagt 

aan de aanwezige leden op de ALV of zij Ben  

Verduyn en Ben Zee willen benoemen tot Erelid.  

Middels een luid applaus wordt dit bevestigd door de 

ALV, waarna beide nieuwe Ereleden uit handen van 

secretaris Jim Pronk een certificaat en een bos 

bloemen ontvangen.  

Maar voor het zover was,  nam Eip Janssen ons mee      

in een lang verhaal, zie hieronder.  

 

Speech Eip Janssen 

Beste leden, 

Ja, waarom sta ik hier nu? Dat vroeg ik mij een tijdje geleden ook af. Een gesprek met voorzitter en 

secretaris volgde. De boodschap was: Coronatijd vraagt om een bijzondere aanpak. Zou jij met je lange 

clubervaring ons mee willen nemen wat je zo opviel in de schaakgeschiedenis van De Cirkel.  

Een opdracht waarin niets gezegd wordt en die toch duidelijk is. Er is slechts één voorwaarde! We gaan 

uit dat je de tijd van een jeugdschaakspeler vult. Je weet zelf heel goed de tijd die daarvoor staat. Zeker 

heren dat is 55 minuten en tien seconden. Ik zal me daaraan houden en omdat zij over het algemeen wat 

sneller spelen dan de gemiddelde schaker op leeftijd heb ik de tijd op 45 minuten gezet. 2279 woorden 

voor wie meetelt en 13379 tekens lang. Bijna een pagina in de krant maar dat terzijde.  

Ik hoefde er niet lang over na te denken. De invulling van het onderwerp was snel gevonden. Maar laat ik 

eerst met wat proza beginnen. Dan ben ik daar vast vanaf als iemand die graag rechtstreeks benoemd wat 

hem boeit. En je komt er ook niet zo door in tijdnood. 

Vrijwilligers moet je koesteren. 

Of ze nu bij de voedselbank werken of als mantelzorger, in de bibliotheek of bij de vluchtelingenopvang 

bij een tafeltennisclub of schaakvereniging.  

Mensen die zich vrijwillig inzetten voor anderen, moeten af en toe in het zonnetje gezet worden. 

Zij zijn het cement van de maatschappij 

Wat moeten we zonder mensen als jullie 

Jullie hebben als jeugdafdeling al zoveel voor ons gedaan 

Zomaar, voor niets. 

Zomaar, zonder reden. 

Een schouderklop, een ruggensteun, 

Een luisterend oor, een helpende hand. 

Jullie, met je hele ik, zomaar voor een ander. 

Daarom verdienen jullie onze dank. 

En ons warm hart. 

Niet zomaar, voor niets. 

Niet zomaar, zonder reden. 

Maar om al jouw keren ‘zomaar’. 

 

Dit is mijn ode aan al die vrijwilligers die De Cirkel door de jaren heen maar ook nu nog bezit. 

Tussendoor maar vast een compliment aan de mensen achter de tafel, die ons door coronatijd hebben 

geleid en gaan leiden. Maar ook een opmerking: Het meespelen en hoe het gaat de komende wedstrijden 

ligt bij ons individueel. Niet fit kom niet! Leg het probleem dat te onderkennen niet bij onze 

bestuursleden!  

Maar terug naar de vrijwilligers, die je en dat siert de club, het beste ziet in onze grote en mooie 

jeugdafdeling. Een kostbaar bezit dat de basis legt voor de aanwas binnen de club.  
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Ereleden (vervolg) 

 

Speech Eip Janssen (vervolg) 

Velen denken soms dat de basis is gelegd door de twee ‘Bennen’, ik bedoel dus Ben Zee en Ben Verduyn. 

Natuurlijk hebben en hadden zij daarin een groot aandeel. Soms hoor ik zelfs dat Ben Zee het langst lid is 

van de club. Ook dat is onjuist. Wel is hij lid van Verdienste van De Cirkel. Stom genoeg heb ik even niet 

het jaartal opgeschreven. Maar dat kan Ben ons vast wel zelf melden. 

Ik zal de feiten proberen in het juiste perspectief te zetten. 

 

De jeugdafdeling is ooit opgezet door Johan Huisjes en Jan van der Stolpe. Twee leden die in juni 1982 

bij de AZO, later ook wel bekend als de Permar, werkzaam waren en aan de basis van deze mooie 

vereniging stonden. De jeugdafdeling kwam zo rond 1990 enigszins van de grond. Later voegde zich daar 

Lou Bouwmeester, onze legendarische voorzitter bij. De man van orde en gezag. Een man met een 

militaire achtergrond waar je niet zo gemakkelijk een weerwoord aan gaf. Maar ook een man net als 

Huisjes en Van der Stolpe die de jeugd koesterde. De tijd die zij aan de jeugd besteden kende geen 

grenzen. Menigmaal moest de toenmalige wedstrijdleider om 20.00 uur vragen of de senioren ook nog 

mochten spelen. Daar voegde zich later Ben Zee bij. Dat paste om twee redenen heel goed. Ben Zee 

koesterde de jeugd, had veel meer geduld dat het eerdergenoemd trio. Maar zat en zit in tegenstelling tot 

dat trio Huisjes, Van der Stolpe en Bouwmeester, weer vaker in tijdnood. Later kwam daar Ben Verduyn 

weer bij. Hij gaf aan de jeugdafdeling weer nieuwe impulsen. En nu voert Robert Degenhart de scepter. 

Wat een opdracht. Maar het gaat hem goed af. 

De jeugdafdeling was de oplossing voor De Cirkel. Talenten als Bram van der Velden, Sander van Eijk, 

Floris Busscher, Jim Pronk, Tim Evendijk, Jan Pijkeren en nu Frank van Wijngaarden hebben bij ons de 

eerste schaakbeginselen geleerd. Kan een club zonder jeugdafdeling? Ik denk het niet. Maar u mag daar 

anders overdenken. Zijn zij onze beste schakers geweest? Of moet ik dan terug naar clubkampioenen als 

Arie Pol, Hendrik Heikamp, Johnnie Cornelissen, Sander van Eijk, Anton Ebskamp, Tom Pronk, Carel de 

Vries, Martijn Bakker of Harold Boom, en de zojuist gehuldigde Jim Pronk?   

Ik denk persoonlijk dat er geen beste clubspeler is. Maar wel dat de één nu eenmaal gezegend is met meer 

natuurlijk talent. Ik mag hier het woord gezegend als ik even een uitstapje maak vanuit de jeugd naar de 

senioren wel gebruiken. 

In de geschiedenis van De Cirkel 1982 tot en met heden 38 jaar lang is het waarschijnlijk geen toeval dat 

onze club veel dominees als lid kende. Ik noem Jan Banga, Dirkjan Lagerweij, Kees van der Dussen, 

Hans Pasveer (†), Hans de Groot en wellicht vergeet ik er nog wel een. Maar terug naar de jeugd of de 

kampioenen. Gezamenlijk maken de leden de club tot wat zij nu is: een gezellige sociale krachtmeting 

achter het schaakbord eerst op korte afstand, nu helaas hopelijk tijdelijk op anderhalve meter afstand.  

De vele anderen die niet vaak winnen maar wel genieten moeten we ook koesteren. De diversiteit van de 

leden maakt schaken zo mooi.  En overigens besef ik dat als je namen noemt er altijd wel iemand zich 

tekortgedaan voelt. Dus wie niet genoemd is wordt wel bedoeld. Dan ben ik daar ook vanaf. 

Dan terug naar het denkbeeld dat Ben Zee (12-9-1994) het langst lid is van deze club. Hij moet als ik de 

leden genoteerd bij de KNSB als uitgangspunt neem die onafgebroken lid van De Cirkel zijn geweest: 

Anton Ebskamp, ondergetekende, Egbert Aalbers, Fedde Kingma, Albert Bootsman, Louis van der Vos 

en Harold Boom voor laten gaan.  

Dat neemt niet weg dat Ben Zee vele 

verdiensten voor de club heeft 

ingebracht. Lid, schaker, jeugdleider, 

jeugdvoorzitter, voorzitter club, 

schrijver in de clubbladen zijn zo een 

paar die ik mag benoemen,  

Dat leverde Ben Zee terecht de al 

eerder gemelde onderscheiding ‘Lid 

van Verdienste’ op.  

En titel waarop hij ongetwijfeld trots 

is en blijft.  

Een verenigingsgeschenk dat Ben ten 

                              Ben Zee          Demy Radstaat  volle toekwam. 
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Ereleden (vervolg) 

 

Speech Eip Janssen (vervolg) 

Van de ene naar de andere Ben. Maar soms is er een tijd van komen en gaan. 

Het bestuur van De Cirkel zat indertijd een beetje met de handen in het haar 

toen Ben Zee aangaf wel een stapje terug te willen doen binnen de 

jeugdafdeling. De geschiedschrijving wat kort houdende stapte ineens Ben 

Verduyn in het jeugdvoorzitterschap. Hij zette nieuwe accenten. Te veel om 

op te noemen. Maar een van de leukste initiatieven vond ik de door veel 

jeugdleden niet of althans te weinig gelezen nieuwsbrief. Ik heb bewondering 

voor het feit dat de jeugdnieuwsbrief periodiek het levenslicht zag. En dat terwijl vaak werd gereageerd: 

dat wist ik niet. Dan zei Ben Verduyn met een mij onbekende kalmte: Vriend; lees jij de nieuwsbrief  

niet? Nee, meneer niet gezien was het antwoord. Vraag het je ouders eens. Misschien dat zij vergeten zijn 

hem aan jou te geven! Er stond leuke informatie in. Er werd altijd iemand persoonlijk in het zonnetje 

gezet. Maar en dat was ook leuk niet altijd de topper maar ook iemand die het eens minder gemakkelijk 

afging.  

Ook was hij nooit te beroerd heinde en verre op een zaterdag met jeugdschakers naar OSBO-wedstrijd, 

toernooien of de nacht van Druten te rijden. En het verslag stond al op de site of mail, bijna voor de 

wedstrijd was afgelopen. Ook aan de Tinnen Soldaat, het jeugdtoernooi dat De Cirkel bekend maakte had 

hij zijn hart verpand. Die zaterdag in januari was zijn schaakdag maar niet letterlijk voor hem (Ben 

Verduyn) maar voor de door hem gekoesterde schakende jeugd. En ook het school-schaken heeft Ben 

Verduyn net als de andere Ben met vele vrijwilligers gepromoot. Ben Verduyn was wel een veelvraat. Hij 

pakte meer zaken op. Ik zat tijdelijk in het bestuur toen Ben Verduyn aangaf het jeugdvaandel over te 

dragen aan Robert Degenhart. Maar eigenlijk het bestuur dus het ’hart van de club’ niet te wilde verlaten. 

Creatief als schakers zijn werd gebrainstormd hoe dat aan de leden te verkopen. Had een relatief kleine 

club als de Cirkel een zo groot bestuur nodig? Van eerst algemeen bestuurslid zonder portefeuille werd 

het uiteindelijk de functie van vicevoorzitter. Maar Ben Verduyn wilde daar wel inhoud aangeven en hoe.  

Hij maakt nu de wedstrijd verslagen. Houd op maandagmiddag zo’n twintig of meer oudere schakers 

bezig. Gaf les aan de nieuwkomers op leeftijd. Iets wat hij bij de jeugd nog steeds doet. Wordt komend 

seizoen wedstrijdleider bij de jeugd. En dan nog mag ik zeker niet vergeten dat hij in coronatijd een van 

de mensen was die de schakende leden van onder meer De Cirkel en de ESV enthousiast maakte via 

internet de strijd op maandagmiddag en dinsdagavond aan te gaan. 

De partij in dit geval mijn opdracht van het bestuur verloopt wat sneller dan gedacht. Geen tijdnood 

overgenomen van Ben Zee. Wel het enthousiasme van Ben Verduyn. Maar aan alles komt een einde. Ik 

zie dat u zowel achter de bestuurstafel als in de zaal snakt naar een consumptie. Of er geschaakt mag 

worden heeft het bestuur mij niet verteld. Wel wat anders en laat ik de aap maar uit de mouw laten 

komen. Coronatijd is voor ons allen schaaktechnisch zwaar gevallen. Geen persoonlijk contact in 

maanden. Voor zover mij bekend heeft het coronavirus niet in onze schaakfamilie toegeslagen. En ik 

hoop ook niet in uw directe omgeving. Maar corona heeft een lid ook de tijd gegeven na te denken het 

bestuur te mailen. Zo gaat dat tegenwoordig. Je mailt in plaats van bellen. De inhoud van die lange mail 

gaf het bestuur van De Cirkel weer aanleiding eerder met mij om tafel te gaan zitten. Ik was verrast door 

hun verzoek dit agendapunt met u te delen. Maar heb geen moment getwijfeld ‘ja’ te zeggen. Ik heb 

geprobeerd u kort mee te nemen door de levensader van onze club. De jeugdafdeling. Maar niet zonder 

reden. Graag geen daverend applaus of gemor. Daar kan ik slecht tegen. Doe dat straks maar na afloop 

van de vergadering voor die kanjers die daar achter de tafel zitten en ons in moeilijke coronatijden 

hopelijk schaakplezier gaan geven. Het ga jullie 

goed. Mag ik voordat u allemaal opstapt daarom  

het woord teruggeven aan Cirkel voorzitter  

Anne Postma. ,,Eip, dank voor je prachtige  

voordracht. Laat ik maar gelijk met de deur in huis 

vallen en er verder weinig aan toevoegen.  

Het bestuur stelt voor de beide ‘Bennen’ te weten  

Ben Zee en Ben Verduyn te benoemen tot Erelid.  

De aanwezigen gaan unaniem akkoord  

met dit voorstel.                                                                   ‘’de twee Bennen’ 
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Markante leden van het eerste uur 

 

Johan Huisjes 

Johan Huisjes, zonder hem hadden we het 40 jarig jubileum van De Cirkel niet gevierd. Hij is oprichter, 

voorzitter, wedstrijdleider, publicrelationsman, stimulator en gewoon door-en door-trouw lid van De 

Cirkel geweest. Daarnaast gaf Johan les in spelregels betreffende het schaken. Zijn openingszin was altijd: 

“Het schaakspel wordt gespeeld tussen twee partijen (spelers) door het verplaatsen van de stukken op een 

vierkant bord, schaakbord genaamd. Ik verwacht dat de wedstrijdleider dus geen vragen krijgt waarom 

geen ronde borden worden gebruikt, hoewel men lid is van schaakvereniging De Cirkel.” Een ander 

paradepaardje bij de uitleg van de spelregels op zijn manier was ’aanraken is zetten’. Maar wat te doen als 

je met een stuk iets anders wilt doen dan zetten, b.v. de suiker in je koffie ermee roeren?  Dan mag dat 

alleen als je je tegenstander hiervan van tevoren op de hoogte hebt gesteld. J'adoube is Frans voor "ik raak 

aan", maar hoe je het ook zegt, wees duidelijk.” Johan Huisjes werd benoemd tot Lid van Verdienste bij 

het 10-jarig jubileum van de club in 1992. Johan Huisjes overleed op 10 februari 2000; 

 

Anton Ebskamp 

Anton Ebskamp heeft met zijn komst (1985) enkele jaren na de  

oprichting de club omhooggestuwd. Niet alleen als sterke eerste 

bordschaker maar ook tot 2000 als wedstrijdleider. Een taak die 

Anton Ebskamp twee jaar voor hij de club verliet over droeg  

aan zijn opvolger Eip Janssen, maar wel bestuurlijk een oogje in 

het zeil hield. Hij verhuisde rond 2003 naar Rossum omdat hij 

zich in de veredeling van de maissoort stortte. Later (2018)  

kwam Anton weer terug bij de club en speelde op de  

dinsdagavond en af en toe maandagmiddag zijn potje schaak 

 mee. Anton werd bij zijn vertrek (maart 2000) tot Erelid van  

De Cirkel benoemd. Een titel en eer die hem ten volle toekwam;  

Anton Ebskamp 

Piet Cremers 

Piet Cremers was een oud-mijnwerker en voor De Cirkel een man van het eerste uur, gemoedelijk, nooit 

overdreven op winst belust, sportief en beminnelijk. Een schaker uit één stuk waar vele anekdotes over te 

vertellen zijn. Piet Cremers is in februari 2004 overleden. Hij en Jan van der Stolpe (28 februari 2007 

overleden) hebben de vereniging een ‘smoel’ gegeven, die de oorspronkelijke kern van De Cirkel 

uitstraalt. Te weten, zorg voor de mindervalide medemens die een grote plaats mag innemen in onze 

schaakclub. Beiden werden (11 juni 2002) benoemd tot Leden van Verdienste;  

Piet Cremers, medeoprichter van de club kampte met een broze gezondheid. Hij overleed op 25 februari 

2004.  Op 2 maart ging onder andere Jan Banga voor in een indrukwekkende dienst in De Goede Herder. 

Hoewel de begrafenis op dinsdag plaatsvond en het bestuur uit respect voor Piet niet wilde schaken, werd 

op verzoek van de familie, anders besloten. Juni 2002 was Piet Cremers Lid van Verdienste geworden bij 

zijn club De Cirkel. Piet was lang de eerste penningmeester van de schaakclub. Een oogaandoening  

noopten hem deze functie neer te leggen. Hoewel Piet een serieuze en goede schaker was vond hij 

gezelligheid het belangrijkst. Hij bood nog wel eens remise aan uit coulance en zei altijd: kijk goed want 

daarna ga je mat. Vol passie kon Piet ook vertellen over een 

gespeelde OSBO partij in Putten. Zijn tegenstander bood remise 

aan, hoewel erg gebrand op winst, maar stond bedenkelijk. Kan 

ik u remise aanbieden?, vroeg hij aan Cremers? Dat mag en 

accepteer ik. De Puttenaar zei: ‘U schaakt behoorlijk’. Piet: nou 

dat valt wel mee hoor. Toen zijn tegenstander vertelde een 

rating van 1800 te hebben, reageerde Piet met: dan zit ik daar 

met 800 wel erg ver onder. Relativering was Cremers grootste 

kunst”, aldus Ben Zee en Jan Banga in de Circulaire van 

augustus 2004.  
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Markante leden van het eerste uur (vervolg) 

Jan van der Stolpe 

Jan van der Stolpe, overleden op 28 februari 2007, heette eigenlijk Inayat, en nam een bijzondere plek 

binnen De Cirkel in. Hij was Lid van Verdienste van zijn club, en erg trots daarop. Van der Stolpe was 

vierkant tegen het feit om de verbinding met het moederbedrijf AZO te verbreken. Jan heeft zich 

daartegen heel lang verzet. Dat leverde een heftige botsing op met medeoprichter Johan Huisjes. Samen 

met Lou Bouwmeester zorgde Van der Stolpe voor de eerste bouwstenen waaruit uiteindelijk een 

florerende jeugdafdeling is ontstaan. Een enkele jeugdspeler vergeleek Jan ooit met de bekende schaker 

Jan Timman. Hij dacht dat onze Jan van der Stolpe ook een grootmeester in het schaken was. Van der 

Stolpe had geen eigen kinderen, hetgeen hem altijd veel verdriet heeft gedaan. Ik (Eip) mocht hem 

meerdere keren bezoeken op zijn flatje aan de Weerdestein. Mevrouw Kolk was zijn latere partner en hij 

beschouwde haar kleinkinderen als de zijne. Jan was zo trots op Paul, Jan en Isabel. Nooit zal ik zijn 

woorden vergeten: het is alsof de ‘Grote Baas’ hierboven, dat zo voor mij heeft geregeld. Jan kon aardig 

schaken hoewel hij geen grootse schaker was in onze interne competitie. Zijn gezichtsvermogen was op 

het laatst zo slecht dat hij soms zetten op de tast deed. Maar komen bleef Jan wel. Vaak lopend omdat 

anders de borrel niet meer smaakte. Tegen Ben Zee zei Jan van der Stolpe eens: het leven is als een glas 

water, eens breekt het glas, maar het water blijft. Zo herinneren wij ons als ouderen Jan van der Stolpe. 

Zijn naam in ere noemen is onze taak. 

 

Piet en Jan waren vanaf de oprichting van schaakclub De Cirkel een hecht duo. Piet Cremers bleek een 

uitstekende penningmeester. Maar ook een aardige verteller over de beginperiode van De Cirkel. Mei 

2001 liet de helaas te vroeg overleden Piet (hij heette eigenlijk op zijn Limburg Piër, red.) Cremers, 

samen met Jan van der Stolpe het volgende optekenen: wat niet onvermeld mag blijven is dat de 

echtgenote van Johan Huisjes en zijn dochters ons met hand- en spandiensten hielpen. We (het bestuur, 

red.) probeerden gelijk de jeugd erbij te betrekken. Op de Parkweg werd een braderie gehouden en Johan 

vroeg mij Piet Cremers, te helpen. Liefst 25 kinderen kwamen aan. Een ongekend succes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Jan van der Stolpe, helemaal rechts staand  

                   was één van de drie oprichters De Cirkel 
 

 

Lou Bouwmeester 

Lou Bouwmeester, waarover ook elders veel wordt gezegd en geschreven, werd op 26 augustus 1997 tot 

Lid van Verdienste benoemd. Hij was van 1999 ook nog naast het jeugdleiderschap dat hij voordien met 

veel verve vervulde en tot zijn overlijden (oktober 2001), voorzitter van De Cirkel. Hij was ook de man 

waaraan, elders in dit document een ‘rookartikel’ is verbonden. 
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Markante leden van het eerste uur (vervolg) 

 

Hendrik Heikamp 

Hendrik Heikamp was geen bestuurder maar een gewone 

schaker. Nou, ja gewone. Ik heb dat zelf als schrijver en hulp 

van de wedstrijdleider toch wat anders meegemaakt. Hendrik 

werd meermalen clubkampioen, had altijd een pet op zijn 

hoofd. Je zou haast zeggen dat als Hendrik Heikamp zijn  

pet niet op had, hij ziek zou zijn geweest. Je mocht hem niets 

aanbieden onder een partij. Nou; ja, vooruit dan één 

uitzondering en dat was een remise – of opgave aanbod.            Anton Ebskamp        Hendrik Heikamp 

Hendrik Heikamp keek je bij het aanbieden van een kop 

koffie aan of het cyaankali was. Verder was hij onverstoorbaar en praatte zowel vooraf, tijdens de partij of 

na afloop, geen overbodig woord; Op foto kijkt Hendrik Heikamp toe wie Anton Ebskamp als zijn 

tegenstander toe wijst. 

 

Hans Aalbers 

Ik zie hem nog zitten, vlak bij de deur, in zijn rolstoel, spastisch en vergroeid, maar ook vergroeid met De 

Cirkel. Het was ook zijn club. Precies, waarvoor De Cirkel was opgericht als het ware. Een man van het 

eerste uur, werkzaam bij Permar, de opvolger van de AZO. Altijd in de onderste regionen van de ranglijst 

te vinden. Niet omdat hij zo slecht schaakte. Nee, mede omdat hij rond 22.00 uur moest vertrekken, als de 

gehandicaptentaxi hem kwam halen. Soms werd remise geaccepteerd, maar helaas hadden te weinig leden 

daar oog voor. Het deerde Hans overigens niet. Hij heeft veel voor de club gedaan, in het bijzonder voor 

het clubblad De Circulaire. Vanaf het eerste nummer heeft hij samen met Johan Huisjes de redactie 

gevormd. Hij was wat koppig als het beleid van de redactie moest worden verdedigd. Maar Hans maakte 

er wel iets moois van. Later wilde Permar het drukken niet meer voor haar rekening nemen en werd het 

drukken bij DTS’35 gedaan. Daar had Hans Aalbers behoorlijk wat moeite mee. Ook met het standpunt 

van het toenmalige bestuur dat drukken om ‘bijna niets’, niet opwoog tegen de bij Permar hoge kosten. 

Het bestuur legde Hans uit dat verenigingsgeld van de leden was en niet iets persoonlijks. Hans legde er 

zich node bij neer. Maar hij was trots hoe het clubblad er uitzag. En dat was mede ZIJN verdienste. 

Aalbers herinnerde me altijd aan een uitspraak of liever vraag. “Hoe lang moet je doorgaan met schaken 

in clubverband? Tot je erbij neervalt?”. Een credo waar weinig, liever gezegd bijna niets tegenin te 

brengen viel. Dat anderen daar soms badinerend of grappig op reageerden deerde Aalbers niet. Hij lachte 

de uitspraken altijd uitbundig weg: Hij gebruikte dan een legendarisch voorbeeld. “Wat als iemand zijn 

vuilnis te laat had buitengezet en achter de vuilniswagen aanrende en vroeg: Ben ik te laat? Het simpele 

antwoord: nee, hoor, riep de bestuurder. Spring er maar in. Dan is het tijd het schaakbord aan de wilgen te 

hangen. Of als je in een partij de dames de gekste bokkesprongen laat maken en pionnen achterstevoren 

laat promoveren. Dan is het tijd te stoppen. Dan is schaken gelijk tijd vermorsen. Hans begreep het wel en 

lachte telkenmale weer. Op 16 mei 2003 is voormalig redacteur en betrokken Cirkel lid Hans Aalbers 

overleden. Jan Banga wijdt aan zijn heengaan een pagina in het clubblad. Hij schrijft: Hans is op 22 

december 1946 als gezond kind geboren. Acht maanden later treft Hans een hersenvliesontsteking. Later 

komt daar een spierziekte bij. Zo komt Hans bij de AZO het latere Permar terecht.  

Hij stond, misschien wat op afstand, aanvankelijk aan de wieg van 

De Cirkel, binnen de AZO. Jarenlang zagen we hem komen, 

gebracht in zijn rolstoel, en om klokslag 22.00 uur weer gehaald 

worden. Naast schaken was zijn lust en zijn leven de eindredactie 

van het clubblad De Circulaire. Hans ontmoette bij De Cirkel dat 

wat in onze statuten is verankerd: er zijn voor iedereen. Hans had 

aangegeven dat op zijn overlijdenskaart moest staan: ‘Begraaf me 

met liefde en weinig verdriet’.  

  1982                         2022      Dat was Hans, voluit geheten Jack Arend Aalbers.  
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In gesprek met Jan Banga 

Jan Banga heeft nog een oud 

      clubblad opgediept 

 

In gesprek met: Jan Banga, die 

De Cirkel nog altijd aandachtig  

volgt ,,Ik mag dan wel 97 jaar  

jong zijn, maar schaakvereniging  

De Cirkel zal ik nooit vergeten.  

De schakers hebben mij na mijn  

emeritaat als geformeerde  

dominee van de straat gehouden”, 

lacht Jan Banga. Het emeritaat  

was voor Banga medio 1989  

een reden met onder meer met  

Lou Bouwmeester lid te worden  

van De Cirkel. ,,Het emeritaat  

van predikanten bij de                           Jan Banga 

Gereformeerde kerken is van 

ouds in artikel 13 harer Kerkenordening geregeld. Dit artikel luidt aldus: Zoo het geschiedt, dat eenige 

Dienaars door ouderdom, ziekte of anderszins onbekwaam worden tot de uitoefening huns dienstes, zoo 

zullen zij nochtans desniettemin de eere en den naam eens Dienaars behouden, en van de Kerk, die zij 

gediend hebben, eerlijk in hunne nooddruft (gelijk ook de weduwen en weezen der Dienaren in het 

gemeen) verzorgd worden. Maar ik voelde mij nog niet oud. Dankbaar ben ik dat ik De Cirkel op mijn 

weg vond”, kijkt de krasse Jan Banga terug. Zijn gezondheid is broos en komt met ongemakken. ,,Het is 

niet altijd gemakkelijk. Ik ben na het overlijden van mijn echtgenote alleen. Ook lichamelijk kan het 

allemaal wat beter na een vervelende val. Maar hierboven (wijst naar zijn hoofd, red.) heb ik het nog best 

goed op een rijtje staan.” En dat blijkt vrijdagmorgen 11 maart. Een gesprek met behoorlijke diepgang 

ontwikkelt zich. Ik probeer mij tot de hoofdlijnen te beperken.  

 

Bescheiden 

,,Ik heb De Cirkel, voor zover dat in mijn vermogen lag en gegeven was, gediend. In de eerste plaats als 

een bescheiden niet al te hoog getalenteerd schaker. Daarnaast een jaar of tien voorzitter geweest 

(seizoenen 1990/1991 tot en met 1999/2000, red.). Vanuit mijn beroep, dus dominee heb ik ook de eer 

gehad enige leden naar hun laatste rustplaats te mogen begeleiden”, zegt Jan Banga bescheiden. Hij vertelt 

en passant nog wel even een anekdote over zijn rol als voorganger. ,,Ik mocht de dienst leiden van Johan 

Huisjes, Hendrik Heikamp en Piet Cremers en misschien vergeet ik er nog wel een. De laatste was 

katholiek maar wilde mij er graag bij hebben. Het is voor het eerst en ook voor het laatst in mijn 

voorgangerstaak geweest, dat ik samen met een katholiek de dienst leidde. Overigens naar volle 

tevredenheid van iedereen. Daar ben ik dankbaar voor.” Terug naar de invloed die Jan Banga heeft gehad 

in zijn Cirkel periode. ,,Ik kwam zoals gezegd samen met Lou Bouwmeester bij de schaakvereniging. 

Mijn eerste kennismaking was in het gebouw van de AZO. Heel gezellig, sociaal en gastvrij. De koffie of 

thee was gratis. Maar je merkte dat De Cirkel uit haar jasje begon te groeien. Ook het feit dat er een 

schreeuwende behoefte was aan een jeugdafdeling speelde mee, om te kijken naar een andere 

speellocatie”, weet Banga nog. Hij maakte van nabij de elders ook beschreven onenigheid tussen de 

oprichters Johan Huisjes en Jan van der Stolpe mee. ,,Ik heb toen een bijdrage geschreven waarin Johan 

Huisjes wat water bij de wijn kon doen, en Jan van der Stolpe het gevoel kreeg gehoord te zijn. Ik heb 

diep respect voor Huisjes hoe hij, mede op basis van mijn bijdrage, de club bij elkaar hield, en ook Jan 

van der Stolpe binnen boord hield, maar wel de verhuizing naar De Open Hof daarmee veiligstelde.  

De man (bedoeld Johan Huisjes, red.) was een teamspeler pur sang. Met andere woorden het clubbelang 

oversteeg altijd zijn eigen belang.” Banga stelt tevens vast dat de overgang naar De Open Hof, en het 

oprichten van de jeugdafdeling, waarvoor hij Lou Bouwmeester complimenteert, heden ten dage nog 

belangrijk is. Geen jeugd geen toekomst toch? De vraag stellen is ze beantwoorden. 
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In gesprek met Jan Banga (vervolg) 

Verbinder 

Banga was als voorzitter een bindende niet te passeren persoonlijkheid binnen De Cirkel. ,,Als je geen 

grote schaker bent moet je je andere kwaliteiten in dienst stellen van de club. Ik heb het voorzitterschap 

en echt de club gekoesterd. Ik durf te stellen dat er vrijwel geen wanklank te bespeuren viel. Maar je moet 

op elke functie wel de juiste poppetjes zetten. Ik denk dat de functie van wedstrijdleider het belangrijkst 

is. Met Anton Ebskamp en later zijn geweldige opvolger waren er nooit problemen. Ik hoefde mij om de 

schaakorganisatie nooit druk te maken”, lacht Banga. Hij werd bij zijn afscheid door Jan Blokpoel 

treffend omschreven. ‘Jan de gehaaste, Jan de schopper, Jan de rekenmeester en Jan de vredestichter’. Ik 

vraag hem op een beschrijving te reageren. Dat wordt ‘Jan de rekenmeester’. Ik hield altijd precies bij wat 

mijn scores waren. Ik weet nog goed dat ik in een seizoen 50% scoorde en de laatste wedstrijd tegen de 

alom bekende Japie van de Brink moest. Hij schaakte veel sterker dan mij en dus blufte ik voor aanvang. 

,,Jaap ik bied je remise aan”, grapte ik. Nog geen zet gedaan en Jaap accepteerde het. Dan kon hij naar de 

plek waar hij graag vertoefde: de bar. De wedstrijdleider heeft mij aangesproken dat dit reglementair 

verboden was. Hij vertelde de wedstrijd ongeldig of verloren te verklaren. Daarna hebben Jaap en ik 

beiden een zet gedaan en alsnog remise geaccepteerd. Iedereen tevreden”, schatert Banga. 

Hij leerde het schaken al op vroege leeftijd. ,,Cees Hoek, ons later gewaardeerde Cirkel lid kreeg met de 

zuster van mijn vriendin verkering. Onze mogelijke schoonvader vond schaken maar niets. Cees en ik 

speelden dan in het holst van de nacht stiekem een potje op zolder. Als de dood dat er een steen op de 

grond zou vallen, want het was zo gehorig.” Banga besloot in 2011 het lidmaatschap van De Cirkel te 

beëindigen. ,,Ik had er genoeg van. Cees, die in Arnhem woonde is doorgegaan bij De Cirkel. Hij kwam 

elke dinsdagavond even bij ons koffie drinken alvorens naar De Open Hof te gaan. Zo ben ik de club 

altijd blijven volgen en nog. Helaas is Cees twee jaar geleden overleden. Hij was een rustige sympathieke 

schaker die niet op een uurtje keek. In de laatste jaren dat ik nog in De Open Hof schaakte haalde Cees 

mij op. Ik was soms al uren klaar maar Cees nam alle tijd om zelfs een remisestelling nog uit te melken. 

Menig maal kwam ik pas op woensdag thuis. Dat vond het thuisfront niet altijd even leuk”, kijk Jan 

Banga terug. 

 

De loper of bisschop zo men ook wel 

zegt, heeft een prominente plaats in huize 

Banga. 

 

Trots  

Wat ik het vervelendst vond van de 

schaakavonden? ,,Dat is een lastige vraag 

want meestal vragen ze wat je het leukst 

vond. En dan had ik onmiddellijk het 

antwoord (De jeugdafdeling, red.) 

geweten. Ik denk de afgebroken partijen. 

In die tijd kon je nog een partij voortijdig 

beëindigen. Gingen schakers een hele 

week zoeken naar het best mogelijke 

vervolg. En het uitspelen was op gezag 

van de toenmalige strenge wedstrijdleider tussen 19.00 en 20.00 uur. Dat was voor mij sowieso een 

probleem, want ik was liever bij de jeugdtraining. Moraal van het verhaal is dat ik afbreken zo min 

mogelijk deed. Dan maar een ‘nul’. Dat vond ik ook niet leuk maar het was kiezen tussen twee kwaden”, 

gaat de voormalige schakende dominee verder. Vol trots laat hij nog een loper zien die in zijn gezellige 

kamer een prominente plaats heeft. ,,Die heb ik ooit als verrassing op een vergedering van Lou 

Bouwmeester gehad. Hij vond mij een ‘loper’ die vaak voor de muziek uitliep. Ik noem de loper liever 

een bisschop. Maar het idee blijft hetzelfde. Een stap teveel was mij voor De Cirkel nooit een probleem. 

Als je iets met liefde doet kijk je niet op een minuut meer of minder“, aldus Jan Banga. Dat doet hij ook 

niet tijdens ons gesprek dus maakt uw redacteur er maar een einde aan. Niet zonder de afspraak dat 

iedereen hoopt dat Jan Banga op de jubileumavond aanwezig mag zijn. We spreken af dat hoe en op 

welke wijze later wordt besproken. Vervoer mag geen reden zijn deze nestor niet aanwezig te laten zijn.                
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Lustrum vieringen  

 

1 Jaar 

Het 1-jarig bestaan van de club werd gevierd op 23 april 1983 met een schaakdag voor gehandicapten. 

Met deelnemers Sociale Werkplaats Nijmegen, Het Dorp (Arnhem), Psychiatrisch ziekenhuis Wolfheze 

en uiteraard AZO- Ede. Aan de schaakdag doen 38 schakers mee, jaren later zal men er nog opgetogen 

over praten; 

 

10 Jaar  

Het tienjarig bestaan wordt op 15 juni 1992 sober maar gezellig gevierd. ,,De kas kan niet te veel leiden”, 

aldus voorzitter Jan Banga. Johan Huisje, Anton Ebskamp en Jan van der Stolpe hebben wel wat bedacht. 

In Elst wordt in een bowlingcentrum een gezellige zaterdagmiddag bijeenkomst gehouden. De 

penningmeester stelt 200 gulden (nu 90,96 Euro) beschikbaar. De leden dragen zelf ook bij aan de te 

maken jubileumkosten. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst wordt Johan Huisjes benoemd tot Lid van 

Verdienste. Huisjes deed de volgende taken binnen de club: oprichter, voorzitter, wedstrijdleider, pr, 

doppenverzamelaar, stimulator schaken en gewoon door - en - door trouw lid. Hij krijgt een oorkonde en 

een jubileumpenning uitgereikt. 

 

20 Jaar 

Op 11 juni 2002 wordt het vierde lustrum gevierd. Piet Cremers en Jan van der Stolpe worden benoemd 

tot Leden van Verdienste. De avond werd gevuld door Hans Bouwmeester, oud-winnaar van het 

Hoogovensschaaktoernooi (voor de jeugdige lezers nu Tata Steeltoernooi) was super leerzaam en 

amusant. En ook de broer van de oud-voorzitter Lou Bouwmeester. De link, gelegd door de echtgenote 

van Lou Bouwmeester, levert een geweldige avond op. 
 

25 Jaar 

Vijfentwintigjarig bestaan wordt  

gevierd in juni 2007. Bė Eshuis is  

ceremoniemeester en zorgt voor een  

supergezellige middag. Spelletjes en  

toespraken wisselen zich af in 

De Open Hof. Waar kun je beter en  

anders je jubileum vieren?  

Hoogtepunt maar ook verrassing voor  

Ben Zee is dat hij Lid van Verdienste     John Cornelisse    Jef van Swieten    Willem van Esch  
wordt bij zijn De Cirkel.  

Hoewel Ben ook gewoon trouw schakend lid is bij de collega’s van ESV. De passie van Ben Zee is het 

schaakspel. De club is belangrijk maar ook secundair.  
 

40 Jaar 

Nu, 7 juni 2022 vieren we het 40-jarig bestaan van De Cirkel. 

Of het leuk was?  

Of het programma naar de smaak was?  

Of dit document opleverde wat ervan verwacht werd?  

Of de verrassing mooi was?  

Of het jubileumcadeau, verbonden aan de 

huidige tijd, waarin schaken en internet niet 

los van elkaar te zien zijn, passend is?  

Hans Böhm Het zijn allemaal vragen die de aanwezigen 

zelf kunnen invullen. 

Maar wat uw schrijver wel durft in te vullen is dat De Cirkel een club is, 

waarvan het opgelopen virus onschuldig is. Je raakt het nooit meer kwijt en het is nog ongevaarlijk ook.  
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Jubileum schaaktoernooi De Cirkel 40 jaar 

 

Zeer geslaagd jubileumtoernooi van De Cirkel  

Op zaterdagmiddag 4 juni bonden maar 

liefst 42 schakers met elkaar de strijd aan 

in het jubileumtoernooi van onze 

vereniging. Een deelnemersveld met niet 

alleen onze gerenommeerde schakers uit 

de interne competitie, maar ook met 

enkele schakers uit de 

maandagmiddaggroep (Jan van der Wurff, 

Kees van Heerikhuize, Alex de Roovere 

en Herman van Scherrenburg) en enkele 

jeugdspelers (Bram Feenstra, Kelvin Ma 

en Yarik Shirokov). Ook hadden zich enkele oud-Cirkelaars zich aangemeld (Kees van Dijk, Carel de 

Vries, Maurice van Eijk en Jeffrey van Swieten).  

De jubileumcommissie kan terugkijken op een heel gezellig toernooi, waar veel oude herinneringen 

werden opgehaald, maar waar ook fel gestreden werd om de punten. Het toernooi werd op een meer dan 

voortreffelijke manier geleid door Dick Wenning. 

Nadat de kruitdampen waren opgetrokken waren er drie schakers die uit 6 gespeelde ronden 5 punten 

wisten te behalen. Buchholz en SB moest uiteindelijk de beslissing geven 

Eerste werd Tim Evendijk, hij speelde remise 

tegen Carel de Vries en Dominic van Dijk,  

de overige vier partijen won hij. Op de tweede  

plaats eindigde heel verrassend de nog steeds  

zeer goed schakende Carel de Vries, Carel won 

vier partijen en alleen Tim en Dominic wisten  

hem op remise te houden. De derde plaats was 

voor Maurice van Eijk. Maurice verloor in de  

tweede ronde van Ruben de Vries, maar de  

vier partijen daarna won hij heel overtuigend. 

                                                                              v.l.n.r. Maurice, Tim en Carel 

 

Nadat de bekers waren uitgereikt, was er dankwoord 

van Ben Verduyn aan Louis van der Vos en Dick 

Wenning en werd het voorstel om hen mee te laten 

draaien in de verloting met luid applaus bekrachtigd. 

De verloting werd op vakkundige wijze door Jim 

Pronk met een bingomolen gedaan.  

         prijzen jubileumtoernooi 

 

Er werden onder andere waardebonnen voor de bioscoop, lekkernij 

pakketten en vier taarten verloot.  

Eén van vier taarten viel op het lot van Dick Wenning, een meer dan 

verdiende prijs voor de organisator van het toernooi. 

De hoofdprijs, een gourmetstel, was voor maandagmiddagschaker  

en jeugdtrainer, Herman van Scherrenburg.                                                       Herman 
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Jubileum schaaktoernooi De Cirkel 40 jaar (vervolg) 

De jubileumcommissie en het bestuur van De Cirkel kunnen terugkijken op een meer dan geslaagd 

jubileumtoernooi. 

 

Eindstand jubileumtoermooi:  

1.   Tim Evendijk  5.0 

2.   Carel de Vries  5.0 

3.   Maurice van Eijk  5.0 

4.   Harold Boom  4.5 

5.   Tom Pronk  4.5            JASPER &  KEES                                KEES                  &  ALFRED 

6.   Nestor Shirokov  4.5 

7.   Dominic van Dijk   4.0 

8.   Marnix Lukasse   4.0 

9.   Ben Zee    4.0 

10. Anton Spronk   4.0 

11. Alfred Gaasbeek   4.0 

    Bram  &                  Johan        Carel   &        Anton  12. Egbert Aalbers   3.5 

13. Jeffrey van Swieten 3.5 

14. Koen van Wijngaarden 3.5 

15. Jonathan Karels  3.5 

16. Hans van de Weteringh 3.5 

17. Willem de Wilde  3.5 

18. Albert Bootsman  3.5 

19. Jasper de Rijk  3.5 

20. Henri van Kruistum 3.5       Tim      &                Egbert      Fadi el Ksah &    Jonathan 

21. Ruben de Vries  3.0 

22. Peter Jonker       3.0 

23. Fadi el Kasah     3.0 

24. Arno Braam       3.0 

25. Jim Pronk          2.5 

26. Johan de Lange  2.5 

        Arno       &     Kees                      Henri       &          Fedde  27. Jelle Bottema     2.5 

28. Pim Eimers  2.5 

29. Robin Enneman  2.5 

30. Kees van der Dussen 2.0 

31. Bram Feenstra   2.0 

32. Kees van Heerikhuize 2.0 

33. Herman v. Scherrenburg 2.0 

34. Ben Verduyn  2.0           Koen     &           Albert          Tom         &    Jeffry 

35. Kees van Dijk  2.0   

     36. Tom Smit   1.5 

    37. Robert Degenhart  1.5 

                                         38. Alex de Roovere  1.5 

                                                     39. Kelvin Ma   1.5 

                                                    40. Yarik Shirokov  1.5 

 Jan    &           Willem       41. Jan van der Wurff  1.0  

42. Fedde Kingma  1.0  
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Ledenopbouw De Cirkel 
 

Eind december 2012 staat er een overzicht van het leden bestand en de leeftijdsopbouw in de digitale 

circulaire. We hadden toen 86 leden, waarvan 29 jeugdleden. De leeftijdsopbouw was als volgt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duidelijk te zien is dat de meerderheid van de schakers jonger is dan 21 jaar of ouder is dan 60 jaar. Als 

de jeugd niet doorstroomt naar de senioren, dan hebben wij ook een probleem.  

Met dank aan Jim Pronk, huidig secretaris is een vergelijkbaar overzicht gemaakt over het seizoen 

2021/2022 (zie hieronder). Mooi is daarin te zien dat De Cirkel zijn aantrekkingskracht op zowel de 

senioren als jeugd heeft behouden. Daar waar in denksportsportland, en dus ook bij het schaken het 

ledenbestand vergrijst en terugloopt, is De Cirkel daarop een uitzondering. Ere wie ere toekomt is dat 

zeker ook te danken aan de wijze waarop de jeugdcommissie de jeugdafdeling invult. In het door de 

coronamaatregelen de laatste jaren geteisterde seizoenen is maatwerk geleverd. Dat betekende wekelijks 

lesgeven in een thuissituatie, aanbieden van een (jeugd) - online schaaktoernooi, jeugdschaakexamens 

afnemen op flexibele en passende tijden etc.   

 

GRAFIEK JIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan                 Jan Hartsuiker  

            lid vanaf september 2006 
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Ledenopbouw De Cirkel (vervolg) 
 

Met enige regelmaat wordt de vraag gesteld: Hoe lang ben ik al lid? Op basis van de beschikbare 

ledenlijsten hebben we een overzicht gemaakt van de bij de senioren spelende leden. Daarbij is wel van 

belang te bedenken dat het hier gaat om onafgebroken lid zijn, en nog in de club wekelijks actieve 

schakers. En gemakshalve gaan we er voorlopig nog even vanuit dat dat ook geldt voor de 

maandagmiddagschakers maar niet meer lid zijn van de KNSB.  

We hebben de leden die dat betreft voorzien van een *). 

Overzicht leden top 25 leden die 10 jaar of meer lid zijn.     

Lid sinds: 

1. Anton Ebskamp  Jan 1985 

2. Joop de Feijter  Okt 1987 *) 

3. Eip Janssen   Mrt 1991 

4. Egbert Aalbers  Apr 1991 

5. Fedde Kingma  Sep 1992 

6. Albert Bootsman  Jan 1993 

7. Remy Mouthaan   Nov 1993 *) 

8. Harold Boom  Jan 1994 

9. Ben Zee   Sep 1994 

10. Dick Wenning  Aug 1997 

11. Tom Pronk  Jul 1999 

12. Thomas Slijper  Jul 2002 

13. Hans de Groot  Feb 2005 

14. Hans van de Weteringh Mei 2005                                           Remy Mouthaan al lid 

15. Peter van der Wijngaart  Sep 2005 *)          sinds november 1993  
16. Jan Hartsuiker  Sep 2006    

17. Gijsbert Nagel  Okt 2006 

18. Jim Pronk   Nov 2006 

19. Ben Verduyn  Nov 2006 

20. Louis van der Vos   Aug 2008 

21. Martijn Bakker  Sep 2008 

22. Sebo Nienhuis  Sep 2008 

23. Tom Smit   Sep 2008 

23. Anton Spronk  Sep 2008 

24. Jelle Bottema  Sep 2009 

25. Robert Degenhart   Aug 2010 

   Jelle Bottema lid vanaf 

           september 2009                                
 

Maar alleen op papier lid zijn is iets waar misschien de penningmeester blij van zal worden. De club is 

pas compleet als zoveel mogelijk leden op de schaakavonden of bijeenkomsten ook daadwerkelijk 

aanwezig zijn. Natuurlijk zijn de tijden veranderd. Maar het begin (1982) en nu veertig jaar later 

vergelijken is hetzelfde als appel met peren vergelijken. Om te schaken moet je een beetje gek zijn. Uren 

turen op een bord, zou niet interessant zijn. Niets is minder waar. Schaken is goed voor de algemene 

ontwikkeling. Wat zeker niet is veranderd is het karakter van de vereniging. Gezelligheid staat voorop. 

Aandacht en respect voor elkaar is de tweede doelstelling. Gestart met elf leden heeft De Cirkel nu zo’n 

80 trouwe (jeugd)- leden op de lijst staan. Een groei tegen alle trends in. Voormalige voorzitter en nu nog 

actief jeugdtrainer Ben Zee verwoordde het als volgt: 

,, Ons hoogtepunt is de wekelijkse clubavond. Op dinsdagavond is 85 tot 90 procent van de leden 

aanwezig. Ik denk dat als het niet leuk zou zijn, de opkomst niet zo hoog zou zijn”. 

De Cirkel kon in het verleden met moeite een OSBO- team op de been brengen. Nu spelen er gemiddeld 

drie senioren- en meerdere jeugdteams op regionaal niveau. Daarover elders meer in deze bijdrage. Een 

veelgehoorde vraag is: ‘Hoe lang moet je doorgaan met schaken in clubverband.’ Het antwoord van een 

lid was: ‘Tot je erbij neervalt.’ Treffend voor de ambitie. De toekomst ziet er goed uit voor de 40 - jaar 

jonge vereniging De Cirkel. 
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Interne competitie  
 

In de beginperiode worden de wedstrijdleiders van De Cirkel 

(eerst Johan Huisjes en later Anton Ebskamp) soms dol van de 

vragen. Johan Huisjes schrijft dan ook in het clubblad van augustus 

1990 het volgende: Er komen allerlei vragen op je af als 

wedstrijdleider en er wordt terecht verwacht dat je de oplossing 

weet. Als je als wedstrijdleider maar resoluut optreedt kun je veel 

veroorloven. En wordt wat je zegt als zoete koek geslikt. En niet 

alleen bij beginners maar ook gevorderden merk ik dat zij de regels 

niet beheersen. Ik ga een aantal artikelen schrijven om dat op te lossen, verzucht hij. Het schaakspel wordt 

gespeeld tussen twee partijen door het verplaatsen van stukken op een vierkant bord, schaakbord 

genaamd. Ik (Johan Huisjes, red.) verwacht dat nu ieder hiervan op de hoogte is en geen vragen meer krijg 

waarom men geen ronde schaakborden gebruikt, hoewel men lid is van De Cirkel! 

Na enig gesteggel waarbij wekelijks schaakpartijen om de ‘fun’ worden gespeeld, neemt Anton Ebskamp 

het heft in handen. Hij is vanaf het seizoen 1985-1986 competitieleider en zorgt wekelijks dat spelers 

zoveel mogelijk tegen een andere tegenstander spelen. De onderlinge senioren competitie bij De Cirkel 

heeft in de jaren die achter ons liggen de nodige veranderingen ondergaan. Het heeft weinig zin alle 

variaties te belichten die de wedstrijdleiders Anton Ebskamp en Eip Janssen introduceerden. Dat er in het 

begin in één groep werd gespeeld was gezien het aantal leden logisch. In het seizoen 1998-1999 werd 

gezien de onderling uiteenlopende speelsterkte gespeeld in twee groepen. Dit ging gepaard met een 

halfjaarlijkse promotie en/of degradatieregeling. Het voordeel hiervan was dat spelers van ongeveer 

gelijke sterkte tegen elkaar schaakten. Het nadeel was wel weer dat niet elke schaker contact had met een 

ander lid. Dit leverde de beginnende wedstrijdleider (Eip Janssen) in het seizoen 1999-2000 nog bijna 

juridische problemen op. ,,Ik dacht omdat de eindstand in de B-groep om de eerste twee promotieplaatsen 

al vaststond naar de ‘geest’ en niet naar de letter de indeling te doen. Dat betekende dat de twee al 

gepromoveerde spelers tegen elkaar werden ingedeeld en om de derde promotieplaats de nummers drie en 

vier het achter het schaakbord mochten uitvechten. Dat leverde protest op van de ouders van de koploper. 

Zij meenden dat daardoor hun zoon werd belemmerd in de race naar het kampioenschap in de B-groep. 

Uiteindelijk heeft Anton Ebskamp mij gered door begrip te vragen. Formeel heeft hij mijn werkwijze 

afgekeurd, en informeel gesteund.” Het was niet des Cirkels en niet passende bij de werkwijze zoals de 

wedstrijdleiding haar leden bediende. Maar is voor mij wel een les geweest. Vrijwilligheid was en is geen 

vrijblijvendheid. Maar dat verder terzijde. Terug naar het interne competitieverloop door de jaren heen. 

Het twee groepen systeem werd na enkele seizoenen als een nadeel gezien.  

Hoe de paring ging was een verhaal op zich. In de beginjaren  

op basis van aanwezigheid. In de jaren 1990 tot ongeveer 

2006 werd handmatig ingedeeld. Ik had een dikke ordner 

voor me liggen. Noteerde snel wie erbinnen kwam en zette 

mij van 19.55 uur aan het werk. In een soort zelf gemaakt 

Excel model probeerde je snel te zien wie tegen wie moest 

spelen en met welke kleur. Ik weet nog goed dat dat in het 

begin, men stond je zowat op lip te kijken, niet feilloos 

verliep. Maar meestal werd het met een kwinkslag opgelost, 

of men had geen bezwaar alsnog tegen elkaar te spelen. 

Uiteraard met verwisselde kleuren. Creatief is later bedacht 

dat je 24-uur van tevoren je moest afmelden. En nu met de 

email speelt dat probleem bijna niet meer. Soms waren 

spelers benieuwd tegen wie zij moesten spelen en wilden 

zich voorbereiden. Niet zelden werd je op dinsdag gebeld. 

,,Wie is mijn tegenstander. Bedankt. Heb ik wit of zwart?  

 Ik ga mij nu voorbereiden.” Op mijn werk wist elke collega 

wel waarom ik zo’n dik boekwerk bij me had. 

   

 Tom Pronk        Martijn Bakker          Winnaars seizoen 2005-2006, clubkampioen Tom Pronk en 

  winnaar rating trofee en runner-up cup Martijn Bakker 



 

De Cirkel  39                                                                               40-jarig jubileum 

Interne competitie (vervolg) 
 

Floris Busscher was één van de eerste 

jeugdleden die instroomde in de 

seniorencompetitie.  

 

Sinds het seizoen 2006-2007 wordt  

weer in een grote groep gespeeld  

volgens het zgn. Keizer-systeem.  

Bij dit systeem wordt de indeling 

gedaan op basis van speelsterkte  

versus aanwezigheid. In principe  

speelt een schaker tegen een collega  

van ongeveer gelijke sterkte. Wel is         Floris Busscher (links) 
daarbij een voorwaarde dat je dezelfde  

tegenstander binnen 8, 9 of 10 ronden (afhankelijk van afspraak en groepsgrootte, red.) niet weer ontmoet. 

In de clubcompetitie werden ook partijen afgebroken en de week erop weer uitgespeeld. 

Dat moest de week erop tussen 19.00 en 20.00 uur. Niet zelden werden partijen weer afgebroken en het 

kon enkele weken duren alvorens de officiële uitslag bekend was. Vanaf het seizoen 2007-2008 werden 

alle partijen in één avond uitgespeeld. Voor junior-leden uitkomende in de seniorencompetitie werd een 

aangepaste tijd gehanteerd. De eindtijd was 22.00 uur. Dit maakte de doorstroming van de talentvolle 

jeugd naar de senioren aanzienlijk gemakkelijker. Maar betekende ook een compliment aan de flexibiliteit 

van seniorenleden die de beperkte denktijd soms te kort vonden. Zij lieten het clubbelang prevaleren 

boven het eigen belang.  

De prijzen in de onderlinge competitie waren bescheiden. De naam van de clubkampioen werd wel 

genoteerd en voor het nageslacht vastgelegd. In latere jaren werden de winnaars wat uitgebreider 

gehuldigd tijdens de ALV. Ook werden later twee nieuwe prijzen aan de interne competitie verbonden. 

Dat waren de ratingtrofee en de runner-up cup. Er werd gekeken naar het voorgaande seizoen waarin een 

speler minimaal 2/3 van de competitiewedstrijden moest het gespeeld. Wie het grootste verschil, dus een 

aanzienlijke betere prestatie kon aantonen, kreeg de wisseltrofee. In een bijlage zijn de winnaars: 

clubkampioen, ratingtrofee en runner-up cup vastgelegd. In een enkel geval werd ook wel eens een 

seniorspeler onderscheiden met een aanmoedigingsprijs. Symbolisch werd de waardering van het bestuur 

overgebracht voor de volhardende wijze waarop een schaker op zijn of haar niveau presteerde. Of voor 

het feit dat gedurende een seizoen geen enkele Cirkel activiteit werd overgeslagen. Het was subjectief, dat 

is zeker, maar de intentie erachter was nobel. Inmiddels is het overigens bij de jeugdafdeling gewoon een 

geaccepteerd feit: de aanmoedigingsprijs. In 40-jaar schaken heeft De Cirkel sinds het seizoen 1988-1989 

16 verschillende clubkampioenen gehad. 

Tom Pronk en Anton Ebskamp (5x) zijn vooralsnog recordhouders. De vraag wordt weleens gesteld of 

schaken bij De Cirkel voor de senioren duur is? Het eerste vergelijksmateriaal wat ik kon terugvinden is 

het seizoen 1994. De Cirkel bepaalt de contributie op 115,00 gulden. Nu (seizoen 2021-2022) is de gulden 

een euro geworden maar het bedrag dit seizoen met de corona korting en de btw-bijdrage in rekening 

wordt gebracht is bijna hetzelfde.  

Tijden veranderen maar bedragen      

niet. En toch zijn we meer kwijt aan 

een leuke avond schaken. Het is maar 

hoe je het invult.  

 

 

Voorzitter Anne Postma overhandigt 

Jim Pronk de beker als kampioen van 

de interne competitie seizoen  2019-

2020. 

              Anne Postma               Jim Pronk 
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Interne competitie (vervolg) 
 

Overzicht clubkampioenen 

2021-2022 Dominic van Dijk 

2020-2021  Géén kampioen i.v.m. corona 

2019-2020 Jim Pronk 

2018-2019 Thomas Slijper 

2017-2018 Tom Pronk 

2016-2017 Dominic van Dijk 

2015-2016 Dominic van Dijk  

2014-2015 Jef van Swieten  

2013-2014 Martijn Bakker  

2012-2013 Jan Pijkeren  

2011-2012 Jan Pijkeren  

2010-2011 Jan Pijkeren   

2009-2010 Carel de Vries  

2008-2009 Carel de Vries  

2007-2008 Tom Pronk  

2006-2007 Tom Pronk  

2005-2006 Tom Pronk               Arie Pol 
2004-2005 Tom Pronk               de allereerste clubkampioen van De Cirkel 

2003-2004 Bram van der Velden  

2002-2003 Bram van der Velden  

2001-2002 Tom Pronk                                                                     Dominic van Dijk 

2000-2001 Sander van Eijk                                            anno 2022    3 x clubkampioen 

1999-2000 Sander van Eijk  

1998-1999 Harold Boom  

1997-1998 Anton Ebskamp  

1996-1997 Johnny Cornelisse  

1995-1996 Harold Boom  

1994-1995 Anton Ebskamp  

1993-1994 Hans Dekkers  

1992-1993 Anton Ebskamp  

1991-1992 Anton Ebskamp  

1990-1991 Hendrik Heikamp     op weg naar het record 

1989-1990 Anton Ebskamp                                              van 5 clubkampioenschappen! 
1988-1989 Arie Pol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijswinnaars seizoen 

         2018-2019 

                             Tom Pronk                      Jasper de Rijk 

 Thomas Slijper                     Anne Postma  
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Interne competitie (vervolg) 
 

Runner-up Cup & Rating Trofee 

Runner-up Cup wordt gewonnen door de speler die ten opzichte van het voorgaande seizoen het grootst 

aantal plaatsen is gestegen op de ranglijst. 

De Rating Trofee wordt gewonnen door de speller wiens rating ten opzichte van het voorafgaande 

seizoen het meest is gestegen. 

Overzicht winnaars: 

Seizoen:  Runner-up Cup  Rating Trofee 

2021-2022  Pim Eimers   Nestor Shirokov 

2020-2021  Géén winnaar i.v.m. corona Géén winnaar i.v.m. corona 

2019-2020  Dick Wenning   Jim Pronk 

2018-2019  Jasper de Rijk   Anne Postma 

2017-2018  Frank van Wijngaarden Frank van Wijngaarden 

2016-2017  Tobias van der Werff  Tobias van der Werff  

2015-2016  Anne Postma   Dick Wenning 

2014-2015  Marnix Lukasse  Marnix Lukasse  

2013-2014  Peter van der Wijngaart Jim Pronk 

2012-2013  Jelle Bottema   Dominic van Dijk 

2011-2012  Tom Smit   Tom Smit 

2010-2011  Dick Wenning   Dick Wenning 

2009-2010  Albert Bootsman  Rutger Degenhart 

2008-2009  Wouter Havinga  Jan Pijkeren 

2007-2008  Marijn Dekker   Marijn Dekker 

2006-2007  Eip Janssen   Eip Janssen 

2005-2006  Martijn Bakker  Martijn Bakker 

2004-2005  Hans van Eijk   Jaap van de Brink 

2003-2004  Adri van der Niet  Anne Postma 

2002-2003  Jan Spijkerbosch  Bram van der Velden 

2001-2002  Jan Banga   Eip Janssen 

2000-2001  Bram van der Velden  Demy Radstaat  

1993-1994  Tom den Dekker  ? 

1992-1993  Gerard van Henk  ?  

1991-1992  Egbert Aalbers  ?                                                 Demy Radstaat 
1990-1991  Hendrik Heikamp  ? 

1989-1990  Stoffels   ?   

 

Van de seizoenen 1999-2000 t/m 1994-1995 zijn de namen van de winnaars niet meer te achterhalen. 

 

 

 

Egbert Aalbers, 

winnaar Runner-up Cup  

in het seizoen 1991-1992, 

anno 2022 in actie tegen 

Eip Janssen, die al diverse 

keren in de historie van De 

Cirkel in de prijzen viel 

  Egbert Aalbers                               Eip Janssen 
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Bekercompetitie 

Vanaf seizoen 2002-2003 spelen we naast de interne competitie ook een bekercompetitie. Alle leden van 

De Cirkel mogen aan deze competitie deelnemen. Via een vrije loting wordt het benodigde aantal partijen 

ingedeeld, wanneer je niet ingedeeld bent, ben je automatisch door naar de volgende ronde, waar weer 

opnieuw geloot word voor de indeling. Er wordt per ronde een minimatch over twee partijen gespeeld 

tegen één tegenstander. Bedenktijd per persoon per partij: 40 minuten + 10 seconden per zet. 

Voor de kleur in de eerste partij wordt geloot, de tweede partij wordt met verwisselde kleuren gespeeld. 

Bij een gelijke stand in de minimatch worden er twee snelschaakpartijen gespeeld met 5 minuten per 

persoon per partij en met kleurvolgorde tegengesteld als in de minimatch. 

Is na de snelschaakpartijen de stand nog steeds gelijk, dan wordt er een beslissende snelschaakpartij 

gespeeld waarbij er wordt geloot voor de kleur waar je mee speelt. Wit krijgt 5 minuten en zwart 6 

minuten bedenktijd, dit gaat door net zo lang totdat er een beslissing is gevallen. 

 

Recordhouder bekercompetitie is Tom Pronk 

met 6 overwinningen, gevolgd door Martijn 

Bakker met 4 overwinningen en Jan Pijkeren, 

die drie keer de bekercompetitie wist te 

winnen.  

 

      Dominic van Dijk legde zowel in  

2019-2020 als 2017-2018 beslag op de beker. 

                                             Dominic van Dijk 

 

Overzicht bekerwinnaars 

Seizoen   

2021-2022 Martijn Bakker  

2020-2021  Géén kampioen i.v.m. corona 

2019-2020 Dominic van Dijk 

2018-2019 Tom Pronk  

2017-2018 Dominic van Dijk  

2016-2017 Martijn Bakker  

2015-2016 Martijn Bakker  

2014-2015 Jef van Swieten  

2013-2014 Jan Pijkeren 

2012-2013 Jan Pijkeren                                                    Tom Pronk                   Anne Postma 

2011-2012 Jan Pijkeren    

2010-2011 Hans van de Weteringh             Tom Pronk wint de beker in het 

2009-2010 Tom Pronk                                                             seizoen 2018-2019, voorzitter 

2008-2009 Martijn Bakker                                            Anne Postma zorgt voor de uitreiking.  

2007-2008 Hans van de Weteringh  

2006-2007 Tom Pronk              Jef van Swieten pakte in  

2005-2006 Tom Pronk            seizoen 2014-2015 de dubbel 

2004-2005 Harold Boom  

2003-2004 Tom Pronk  

2002-2003 Tom Pronk    

 

 

 

  Martijn Bakker wint 

op 12 april 2022 de beker  

    seizoen 2021-2022 

 

   Martijn Bakker          Jef van Swieten 
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Open Hof Bokaal  

Over snelschaken zijn de meningen binnen de schaakwereld 

behoorlijk verdeeld. De wat oudere schakers vinden het maar niks. 

De jeugd geniet ervan, want hoe meer partijen in korte tijd, des te 

mooier. De Cirkel sluit elk schaakseizoen met snelschaakwedstrijden 

om De Open Hof Bokaal. De wedstrijdleiders hebben dan de handen 

vol aan de indeling, maar misschien wel typerend voor De Cirkel, 

hoeven zij vrijwel nooit met maatregelen te komen tijdens een partij. 

De Open Hof Bokaal, de naam zegt het al, is geschonken door de 

beheerder van het gebouw. Hij reikt dan ook traditioneel de 

felbegeerde Bokaal uit. In onderstaand overzicht zijn alle winnaars 

opgenomen. Jammer genoeg zijn de winnaars van de eerste twee 

edities niet meer in de archieven terug te vinden. Natuurlijk zijn er 

een aantal specialisten die de Open Hof Bokaal hebben gewonnen. En dan reken ik alleen die spelers mee 

die op het moment van winnen ook lid waren van De Cirkel. Dat is een in het reglement opgenomen 

voorwaarde. En slechts één speler (Sander van Eijk) moet daarom met een zege minder genoegen nemen, 

dan de werkelijkheid. Of om het positief te stellen mag één speler (Jan Pijkeren) er één meer op zijn naam 

schrijven.  

Snel schaak is een vorm van schaken waarbij beide spelers minder bedenktijd dan normaal hebben. Bij De 

Open Hof Bokaal is dat vijf minuten per persoon. Bij snel schaak gelden dezelfde regels als bij Rapid 

schaak, met twee uitzonderingen: Een speler kan geen remise opeisen omdat de tegenstander alleen maar 

zetten doet om op tijd te winnen. Een speler kan de winst opeisen als zijn tegenstander een 

onreglementaire zet heeft gedaan en de speler zelf nog niet heeft gezet. Het komt regelmatig voor dat, 

zeker in de zeer korte partijen, een onreglementaire zet onopgemerkt blijft. Men gaat bijvoorbeeld door 

het schaak heen. Als de tegenstander een zet doet, zonder de onreglementaire zet gemeld te hebben, gaat 

de partij gewoon verder. Het kan dus voorkomen dat beide partijen schaak staan. Men komt dan overeen 

wat de uitslag zal zijn: wit wint, zwart wint of het is remise. Er zijn vele variaties op de regels van 

snelschaak. Vaak worden de van toepassing zijnde regels dan ook vooraf opgesomd door de 

wedstrijdleider. Bij De Cirkel mag tijdens De Open Hof Bokaal bijvoorbeeld de koning worden geslagen. 

Hilariteit alom, is meestal het eindresultaat. Aangezien snelschaken weinig tijd over laat om diep na te 

denken komt het op training en ervaring aan en komen sterkteverschillen doorgaans sterker tot 

uitdrukking. Het niveau van een snelschaakpartij is over het algemeen (veel) lager dan dat van een 

normale partij. Meestal geldt de regel: Wie de minste blunders maakt wint. 

In de seizoenen waarin om de 

Open Hof Bokaal wordt gestreden 

hebben onderstaande winnaars meer 

dan één keer de bokaal weten te 

winnen 

Harold Boom 5x  

Jan Pijkeren 5x  

Sander van Eijk 4x  

Johnny Cornelisse 4x  

Anton Ebskamp 2x  

Albert Bootsman 2x  

Martijn Bakker 2x 

 

In totaal kent de strijd om de Open 

Hof Bokaal inmiddels 33 edities 

met 14 verschillende winnaars. 

(eerste twee onbekend)                         

                                 Martijn Bakker 
 

      Martijn Bakker wist na diverse pogingen eindelijk in het  

          seizoen 2018-2019 de felbegeerde bokaal te winnen. 
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Open Hof Bokaal (vervolg) 

Overzicht winnaars Open Hof Bokaal 

Seizoen  

2021-2022 *)  Martijn Bakker 

2020-2021  Niet gespeeld vanwege corona 

2019-2020 Albert Bootsman  

2018-2019 Martijn Bakker 

2017-2018 Thomas Slijper 

2016-2017 Anne Postma 

2015-2016 Dominic van Dijk 

2014-2015 Harold Boom 

2013-2014 Jan Pijkeren 

2012-2013 Harold Boom 

2011-2012 Jan Pijkeren 

2010-2011 Jan Pijkeren 

2009-2010 Jan Pijkeren 

2008-2009 Jan Pijkeren 

2007-2008 Harold Boom 

2006-2007 Albert Bootsman 

2005-2006 Hans van de Weteringh 

2004-2005 Sander van Eijk 

2003-2004 Sander van Eijk 

2002-2003 Carel de Vries 

2001-2002 Sander van Eijk 

2000-2001 Sander van Eijk 

1999-2000 Tom Pronk 

1998-1999 Marcel Bourgeois 

1997-1998 Harold Boom 

1996-1997 Harold Boom  

1995-1996 Johnny Cornelisse 

1994-1995 Johnny Cornelisse    Hans van de Weteringh  

1993-1994 Johnny Cornelisse      winnaar  seizoen 2005-2006 
1992-1993 Johnny Cornelisse        

1991-1992 Anton Ebskamp 

1990-1991 Anton Ebskamp 

1989-1990 ? 

1988-1989 ? 

 

*) vanwege corona niet gespeeld op laatste dinsdag 

in december 2021, maar op 31 mei 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    De Open Hof Bokaal gesponsord door de beheerder 

                van ons denksportcentrum De Open Hof 
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Open Hof Bokaal verslagen 
 

Seizoen 2007-2008 

Van alle snelschaaktoernooien werd zoveel mogelijk in de plaatselijke pers verslag gedaan. Hier onder 

een korte willekeurige greep met foto’s van de winnaars. Eerste verslag is uit 2007-2008, jammer genoeg 

geen actuele foto meer, maar wel leuk dat in dat verslag nog aandacht mocht worden besteed aan 

snelschaken zowel bij de jeugd als senioren. En waar bleek dat de familie De Vries een 

schaakkweekvijver was waar De Cirkel heel lang (en nog) van profiteert. 

 

Harold Boom en Lucas de Vries winnen Open Hof snelschaaktoernooi 

De laatste dinsdag van het jaar (2007) is het bij schaakvereniging De Cirkel 

traditioneel gooien en smijten met schaakstukken geblazen. Hoewel de  

spelersmet alle voorzichtigheid te werk gaan, wordt in de partijtjes van 

maximaal 5 minuten bedenktijd per persoon van alles gedaan wat normaal  

verboden is. Nadat het vuurwerk op de borden was opgetrokken, bleken 

Harold Boom (senioren) en Lucas de Vries (jeugd) dé winnaars.                                     Harold Boom 

Snelschaken vraagt om snelheid, inzicht, soepelheid, maar vooral een dosis 

geluk. Nog sneller de stelling begrijpen dan je opponent, is de opdracht. De winnaars kwamen niet zonder 

slag of stoot aan de zege. Lucas de Vries ging de laatste ronde in, met als concurrent zijn broer (!) David 

en Wilbert van den Brink. Lucas won het rechtstreekse duel met Van den Brink. David de Vries legde het 

loodje tegen Alexander Hulsbergen, die met 3,5 uit 4 verrassend beslag legde op de tweede plaats. 

Wilbert en David werden gedeeld derde. 

Twee broers De Vries in de top vier. Een plaats waar vader De Vries ook op aasde. In de voorronde ging 

hij als een komeet van start. Harold Boom was de enige die zich in zijn schaduw kon optrekken. De Vries 

en Boom bereikten na negen voorronde wedstrijden en 7,5 punt, gemakkelijk de finale. De andere 26 

schakers hadden het moeilijker. Verrassend bereikten de jeugdspelers Thomas Slijper en Tim Mol 

eveneens de finalegroep. De vier finalegroepen leverden een spectaculaire strijd op. In de oplopende 

emoties en stress vielen stukken om alsof het niets was. Onbegrijpelijke blunders werden afgewisseld met 

zetten waar een grootmeester jaloers op zou zijn. De klokken werden met mokerslagen behandeld. De 

rode konen waren permanent aanwezig. De omgeving werd niet meer waargenomen, slechts het bord, 

stukken en klok telde. 

De A-groep was tot de laatste zet spannend. Thomas Slijper bleek boven zichzelf uit te groeien. Als een 

ware scherpslijper zorgde Slijper voor spanning en sensatie. Carel de Vries moest als eerste van de 

favorieten afhaken. Tom Pronk en Harold Boom gaven elkaar geen duimbreed toe. De onderlinge partij 

eindigde in remise. Boom verloor verrassend, maar verdiend van Thomas Slijper. In de slotronde gingen 

Pronk en Boom aan de leiding. Tom Pronk voerde de druk op Boom op. Hij won van Albert Bootsman. 

Boom vechtend tegen de onberekenbare Jef van Swieten moest winnen. Onder tijdsdruk maakte Van 

Swieten een fatale fout. 

De wedstrijdleider, reglementen deskundige bij uitstek, moest voor het eerst en het laatst deze 

schaakavond handelend optreden. Hij bepaalde dat Harold Boom op grond van de gespeelde voorronde 

resultaten, de nieuwe bezitter van de Open Hof Bokaal werd. Alle deelnemers kregen een prijsje in natura. 
 

Uitslagen: 

A-groep: 1. Harold Boom 2. Tom Pronk 3. Carel de Vries.  

B-groep: 1. Benjamin ten Holte  2. Marijn Dekker 3. Peter van der Wijngaart 

C-groep: 1. Ben Zee  2. Demy Radstaat 3. Wouter Havinga.  

D-groep: 1. Louis van der Vos 2. Anne Postma 3. Maarten Havinga. 

 

 

 

    Harold Boom en Tom Pronk, in actie begin 2022,  

waren ook al in 2007 geduchte tegenstanders van elkaar 

 

 

  Harold Boom           Tom Pronk 
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Open Hof Bokaal verslagen (vervolg) 
 

Seizoen 2009-2010 

 

Jan Pijkeren prolongeert titel 'snelste schaker’ De Cirkel 

Ook eind 2009 werd weer heftig gestreden om de titel ‘snelste schaker’ bij De Cirkel. Een traditie 

waarmee de eerste seizoenshelft wordt afgesloten met de strijd om de Open Hof Bokaal. De snelste 

schaker is niet altijd de beste schaker van een vereniging. Maar bij De Cirkel lijkt met deze traditie te 

worden gebroken. Hoewel wat moeizamer dan vorig jaar verlengde Jan Pijkeren zijn titel. Omdat Pijkeren 

ook in de interne competitie (derde) zich laat gelden, mag van deze jongeling de komende jaren veel 

worden verwacht. 

Omdat de weersomstandigheden de deelnemers van buiten Ede parten speelden, kwamen deze keer 

slechts 24 spelers in actie. Maar het in vergelijking met voorgaande edities, geringere aantal deelnemers, 

had geen enkele invloed op de strijd waarmee werd gespeeld.  

Nu is snelschaken vaak een combinatie van kunde, snelheid en geluk. Drie ingrediënten die aan Jan 

Pijkeren, zo is al vaker vastgesteld, wel besteed zijn. De beperkte speeltijd (vijf minuten per persoon per 

partij) is vaak onvoldoende om de finesses van een zet te doorzien. Toch is snel vast te stellen wie op het 

inmiddels onmisbare internet aan snelschaken doet. Bekend is dat spelers als Martijn Bakker, Anne 

Postma, Jef van Swieten en Thomas Slijper, met enige regelmaat op dit medium zijn te bewonderen.  

Zoals gezegd kreeg Pijkeren de titel zeker niet cadeau. Vooral Carel de Vries kwam met snode plannen 

naar denksportcentrum De Open Hof. Hij wist de titelhouder in de voorronden over de knie te leggen.  

Na de voorronden (negen partijen) bleek dat Martijn Bakker zeven punten had behaald. Een kwintet 

spelers (Carel de Vries, Anne Postma, Jan Pijkeren, Thomas Slijper en Peter van der Wijngaart) eindigden 

op een halve punt achterstand. Uit dit zestal moest uiteindelijk de ware snel schaakkampioen opstaan. Na 

het optrekken van de kruitdampen bleken Martijn Bakker en Jan Pijkeren  (die weer van ‘angstgegner’ 

Carel de Vries verloor) gelijk te zijn geëindigd. Beide spelers leden slechts één nederlaag. Maar omdat 

Bakker het onderlinge duel van Pijkeren verloor mocht laatstgenoemde zich tot keizer van De Open Hof 

laten kronen. Carel de Vries werd derde voor achtereenvolgens Peter van der Wijngaart, Anne Postma en 

Thomas Slijper. 

 

De tweede groep werd gewonnen 

Door Hans van de Weteringh voor  

Jef van Swieten en Dick Wenning. 

In de derde groep Wouter Havinga 

voor Marijn Dekker en Ben Zee  

beslag op de ereplaatsen.  

Groep vier werd gewonnen door de 

jongste snelschaker allertijden 

Lucas de Vries. Hij bleef Tom Smit 

en Jaap van den Brink voor.  

Na veel strijd, waarin de jongelingen 

Jan Pijkeren, Wouter Havinga en 

Lucas de Vries, de oudjes het  

nakijken gaven, bleef het nog lang 

gezellig in De Open Hof. 

 

                                                        Jan Pijkeren krijgt de beker uitgereikt door Hans Kaldeway 

 



 

De Cirkel  47                                                                               40-jarig jubileum 

Open Hof Bokaal verslagen (vervolg) 
 

Seizoen 2012-2013 

Harold Boom beste snelschaker De Cirkel in seizoen 2012-2013 

Niet één van de topfavorieten Jan Pijkeren, Dominic van Dijk of Martijn Bakker, maar Harold Boom 

heeft zich laten kronen tot 'snelste schaker' van De Cirkel seizoen 2012-2013. Opmerkelijk voor een 

speler die in normale lange partijen altijd in grote tijdnood komt.  

Maar voor het zover was dinsdagavond in denksportcentrum De Open Hof was een snel schaakbarrage 

tegen Martijn Bakker nodig. Zowel Harold Boom als Martijn Bakker haalden in de voorronden evenveel 

punten. Omdat het onderling resultaat remise was, kon het uitgebreide reglement worden geraadpleegd. 

Maar de snelschakers wisten in de finalegroep tegen de overige deelnemers het verschil niet te maken. De 

wedstrijdleider besloot niet te loten, maar de titelstrijd op het bord te laten prevaleren. Een besluit dat 

alom instemming verkreeg, en een zinderende finale volgde. Met Harold Boom, die al eerder in 1997 en 

2007, Cirkels snelste schaker was, als winnaar. De sportieve Martijn Bakker keek een kwartiertje later 

met een tevreden gevoel terug. ,,Ik was er dichtbij. Nog nooit De Open Hof Bokaal gewonnen, het was 

een kwestie van slechts een enkel fataal zetje, waarmee Harold winnend voordeel kreeg. Maar deze 

eindstrijd had alles wat schaken zo mooi maakt." 

Eerst werkten de 32 deelnemers het kampioenschap snelschaken, verdeeld in acht groepen van vier in 

negen voorronden af. Een hele klus, waarin al de nodige spectaculaire momenten voorkwamen. En 

opvallend genoeg in de eerste ronde geen enkele remise viel te noteren. Uiteindelijk werd in slechts zes 

van de 96 partijen vrede gesloten met een puntendeling. Maar wel vele spectaculaire momenten op de 

borden. Een partij waarbij men vrijwel aan het einde ontdekt dat beide lopers op wit staan. Een dame, die 

in de weinige bedenktijd die men heeft (vijf minuten per persoon) weg wordt gegeven. Met name Jef van 

Swieten overkwam dat in de voorronden diverse malen. Een speler als Martien Rood die erbij ging staan, 

en een tempo hanteerde zoals in zijn jeugdjaren. Een Ton van den Berk die in de eerste voorronde 

spectaculair hoog scoorde. Dominic van Dijk, een snelschaakspecialist die te vroeg piekte. Bé Eshuis die 

start moeilijkheden kenden, maar in de tweede ronde ongeslagen bleef. Maar ook slechts één schaker die 

sportiviteit boven resultaat zette, en negenmaal zijn tegenstander de hand gaf als felicitatie. 

Erkende specialisten als Tom Pronk, Hans van de Weteringh of Anne Postma die al in de voorronden 

sneuvelden, en de A-groep niet haalden. Het leek een mokerslag, maar niets was minder waar. Het 

schaakplezier was in de diverse finaleronden er niet minder om. Titelverdediger Jan Pijkeren en Thomas 

Slijper wonnen de voorronden met 7.5 uit 9 partijen. Jan Pijkeren moest capituleren voor Martijn Bakker, 

terwijl Carel de Vries remiseerde. Naast Pijkeren, Slijper en Bakker bereikten Carel de Vries, Harold 

Boom en Dominic van Dijk de hoogste finalegroep. 

In de finale ging het anders dan verwacht. De prognoses werden gelogenstraft, want Jan Pijkeren, Thomas 

Slijper en Dominic van Dijk kwamen er niet aan te pas. ,,De finale halen is niet mijn probleem. Daarin 

scoren gaat al jaren mis", somberde Thomas Slijper lachend. Het duo Boom/Bakker met in het kielzog 

Carel de Vries trok zich daar weinig van aan. De beslissing leek in de laatste ronde te kunnen vallen. In 

het onderlinge duel hadden Martijn Bakker en Harold Boom remise gespeeld. Harold Boom versloeg 

daarna opvallend gemakkelijk Pijkeren. De druk werd op de ranke schouders van Bakker gelegd, die 

peentjes zweette tegen Van Dijk. Met nog een enkele seconde op de klok werd Dominic van Dijk 

gevloerd. En haalde Martijn Bakker opgelucht adem. In de veronderstelling dat de eerste zes punten van 

het reglement in zijn voordeel waren.  

Maar het tegendeel bleek waar, en zoals in de aanhef 

beschreven wist Harold Boom voor de derde keer  

De Open Hof Bokaal op te eisen. 

In groep 2 heerste Tom Pronk. Hij liet Wouter Havinga, 

Jef van Swieten, Peter van der Wijngaart,  

Jan Hartsuiker en Ben Zee alle schaakhoeken zien. 

 

             Toeschouwers zijn Peter van der Wijngaart,   

          Carel de Vries, Wouter Havinga, Jan Hartsuiker,  

            Robert Degenhart, Ben Zee, Johan de Lange 

                                en Cees Hoek (†)                                                               

                      Harold Boom verslaat Martijn Bakker 
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Seizoen 2018-2019 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Martijn Bakker (rechts) wint eindelijk de felbegeerde Open Hof Bokaal  

Na liefst vijf keer als tweede te zijn geëindigd wist Martijn Bakker de concurrentie af te troeven. Na 

vele potjes snelschaken (vijf minuten per persoon per partij) boekte Bakker in de finalegroep een 

honderd procent score. Met vijf uit vijf, een meer dan verdiende zege.  

In finalegroep A eindigde Jan Pijkeren als tweede. De derde plaats was voor Robert Krouwel. 

Gedeeld vierde werden Henry van den Brink en Thomas Slijper, Harold Boom werd in dit 

schaakgeweld zesde. 

In groep B wist Frank van Wijngaarden 

de eerste prijs te winnen.  

Hans van de Weteringh was de sterkste in 

groep C en Gabriël van Gelder wist de 

eerste prijs te pakken in groep D. 

Tom Smit pakte de winst groep E.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

                          Frank van Wijngaarden   
 

 

 

 

 

 

           Tom Smit winnaar groep E 
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Open Hof Bokaal verslagen (vervolg) 
 

Seizoen 2019-2020 

Albert Bootsman winnaar Open Hof Bokaal 2019-2020 

Dinsdag 17 december 2019 werd Albert Bootsman  

de even verrassende als verdiende winnaar van de 

Open Hof Bokaal. Vol trots kreeg Albert de  

wisselbokaal overhandigd door Open Hof beheerder 

Hans Kaldeway. Traditiegetrouw wordt er op de  

laatste speelavond van het jaar gestreden om  

De Open Hof Bokaal. Het jaarlijkse evenement  

waar vooral door de snelschakers naar wordt 

 uitgekeken. Deelname staat ook open voor  

niet-leden van de Cirkel. Zij kunnen buiten  

mededinging van de prijzen, aan dit toernooi  

deelnemen. En daar maakten ook een aantal  

oud-leden te weten Carel de Vries, Jan Pijkeren,  

Jeff van Swieten en Sander van Eijk gebruik van.  

Daardoor werd het niet alleen een gezellige snel             Hans Kaldeway     Albert Bootsman 

schaakavond, maar ook een soort reünie. 

Nadat voorzitter Anne Postma een terugblik gaf op het afgelopen jaar, de aanwezige oud-leden 

verwelkomde en iedereen fijne feestdagen en een goed nieuwjaar had gewenst, kon het spektakel 

beginnen. Meer dan veertig schakers begonnen om rond half negen 's -avonds aan drie voorronden 

(vierkampen). Voor de finalegroepen wisten zich 24 schakers te plaatsen. Ze werden verdeeld in vier 

groepen van zes schakers.  

In de finale groep A bezetten de coryfeeën maar geen Cirkel lid Sander van Eijk, Jan Pijkeren en Carel de 

Vries de eerste drie plaatsen. Maar spekkoper en dus bezitter van de begeerde Open Hof Bokaal werd een 

Cirkel lid. Albert Bootsman, Frank van Wijngaarden en Hans van de Weteringh mochten gaan uitmaken 

wie de wisseltrofee een jaar mee naar huis mocht nemen. Albert Bootsman en Frank van Wijngaarden 

hadden na vijf partijen evenveel punten, waarna het door hen behaalde aantal punten in de voorronden 

beslissend was. Bootsman haalde daarbij 6,5 en Van Wijngaarden 6 punten. Hans van de Weteringh 

eindigde in dit schaakgeweld op een zeer verdienstelijke derde plaats. 
 

Eindstanden 

Groep A   Groep B  Groep C   Groep D 

1. Sander van Eijk  1. Thomas Slijper 1. Jan- Willem Kinkel  1. Jef van Swieten 

2. Jan Pijkeren   2. Joren Mulder 2. Tom Pronk   2/3. Dick Wenning 

3. Carel de Vries  3. Henry v.d. Brink 3. Tim Evendijk  2/3. Alfred Gaasbeek 

4. Albert Bootsman  4. Jim Pronk  4. Jan Hartsuiker  4. David de Vries  

5. Frank van Wijngaarden 5. Dominic van Dijk 5. Ruben de Vries  5. Femke van Kampen 

6. Hans van de Weteringh 6. Harold Boom 6. Anne Postma  6. Jasper de Rijk 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

    Jan-Willem Kinkel                                                         Jef van Swieten  

     winnaar C-groep                                                          winnaar D-groep 
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Seizoen 2021-2022 

Martijn Bakker wint na beker ook de Open Hof Bokaal 

Martijn Bakker heeft op 31 mei het drieëndertigste 

snelschaaktoernooi om De Open Hof Bokaal gewonnen.  

De beker werd met uitbundig plezier in ontvangst  

genomen. ,,Het snelschaaktoernooi staat in principe open 

voor elke schaker die het spelletje snelschaken heel leuk    Martijn pakt 2 prijzen in seizoen 2021-2022 

vindt. Maar alleen een Cirkel lid kan de begeerde bokaal winnen”, liet de organisatie weten. De allerbeste 

snelschaker was Jan Pijkeren voor oud-clubgenoot Sander van Eijk. Het zijn beide oud-leden die in de 

jubileumweek waarin De Cirkel haar 40-jarig bestaan viert, graag bij de club, waar zij ooit de eerste 

schaakbeginselen onder de knie kregen, terugkwamen. Liefst achtenveertig schakers gingen de strijd in 

het snelschaaktoernooi met elkaar aan. Nog nooit was de belangstelling in al die 33 jaar zo groot. ,,De 

Cirkel koester je. De Cirkel bied je alle schaakmogelijkheden. De Cirkel mag je in een jubileumweek niet 

in zijn hemd laten staan”, aldus een deelnemer.  
 

Eindstandstanden in de groepen: 

Groep 1: 

1. Jan Pijkeren  

2. Sander van Eijk 

3. Martijn Bakker 

4. Ruben de Vries 

5. Mark Bakker        Sander van                  Martijn 

6. Henry van den Brink            Eijk        Bakker  

Groep 2: 

1. Tim Evendijk, 2. Dominic van Dijk, 3. Tom Pronk, 

4. Nestor Shirokov, 5. Harold Boom en 6. Jim Pronk.  

Groep 3:  

1. Herman van den Akker, 2. Albert Bootsman, 3. Marnix 

Lukasse, 4. Hans van de Weteringh en 5. Jonathan Karels.  

 

 

 

 

 

 

 

   Mark Bakker          Jan Pijkeren                               Harold Boom       Tim Evendijk 
 

Groep 4: Frank van Wijngaarden. 2. Niels van den 

Bovenkamp, 3. Willem de Wilde, 4. Louis van der Vos en  

5. Johan de Lange.  

Groep 5: 1. Sander Rosman, 2. Robert Degenhart, 

3. Pim Eimers. 4. Robin Enneman. 5. Anton Spronk en 

6. Penka Pavlova.  

Groep 6: 1. Peter Jonker. 2. Dick Wenning. 3. Jasper de Rijk. 

 4. Alfred Gaasbeek. 5. Ben Zee. 6. Fadi El Kasah.                      Penka Pavolva   Robin Enneman 
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Carel en Ruben de Vries koesteren De Cirkel nog steeds 
 

‘Het schaakvirus is ongevaarlijk en blijft boeien’ 

Carel de Vries heeft bijna zijn leven geschaakt. ,,Ik ben op mijn achtste begonnen en nu, 52-jaar later, ben 

ik er nog aan verknocht. Nee, niet meer op een schaakclub. De tijd ontbreekt me. Meer online en met mijn 

zoon Ruben. Vier van mijn zes kinderen zijn ook in meer of mindere mate met het ‘schaakvirus’ besmet. 

David, Lucas, Hanna en Ruben hebben de eerste schaakbeginselen bij De Cirkel opgedaan”, opent Carel 

enthousiast als altijd. ,,Ik heb eerder (2011, red,) gezegd dat ik verwachtte dat Ruben mij zou verslaan. 

Die uitdaging heb ik lang kunnen uitstellen. Maar ik merk dat het doorrekenen van stellingen mij steeds 

meer tijd kost. Dat is bij de jeugd, in dit geval Ruben niet aan de orde. Maar ik blijf mij verzetten het 

onderspit te delven.”  Zoon Ruben (21) hoort het, zoals hij eigenlijk altijd oogt heel rustig aan. ,,Je gooit 

er bij mijn vader er een kwartje in en hij is met praten over schaken niet meer te stoppen. Ik heb veel van 

hem geleerd. Het analyseren van een partij met hem is voor mij een genot.” 

 

Generatie 

Bij de familie De Vries gaat het schaken over van de ene naar de 

andere generatie. ,, Ik heb het schaken geleerd van mijn opa. Die dacht 

ook bij normale voor de hand liggende zetten heel lang na. Soms 

begreep ik dat niet. Zelfs een zomaar weggegeven stuk werd niet 

onmiddellijk opgepakt. Hij kon soms minutenlang ernaar kijken alsof 

het ‘warm’ was. Later begreep ik pas dat opa mij wilde laten zien dat 

goed nadenken alvorens een zet te doen in het schaken erg belangrijk 

is. Maar ja ik was pas acht jaar en dan besef je dat niet altijd”, lacht 

vader De Vries. ,,Ik hoor op de club weleens dat ik lang nadenk over 

een zet. Nu kan men lezen wat daarvan de reden is. Maar laat ik ook 

eerlijk zijn. Iets langer nadenken en minder impulsief zijn voorkomt fouten”, vult Ruben aan.  

Waar vader De Vries kan bogen op veel schaakervaring is dat bij Ruben iets minder. ,,Ik ben bij De Cirkel 

begonnen in de jeugd. Mijn trainers waren onder meer Ben Zee, Dick Wenning en Martijn Bakker. Of ik 

een voorkeur had? Van alle drie heb ik veel geleerd. Ben Zee was altijd heel geduldig en legde alles 

meerdere malen zonder problemen uit. Dick Wenning was meer de impulsieve creatieve kant. Martijn 

Bakker heeft me geleerd een stelling te doorgronden. Ik probeer nu bij de jeugdafdeling ook nieuwe 

schakers iets bij te brengen. Dit seizoen probeer ik een aantal schakers met Stap 1op weg te helpen. Zelf 

geef ik liever aan Stap 3 schakers les. Maar mijn instelling is dat je die taak binnen een club doet waar 

behoefte aan is”, zegt Ruben bescheiden. Of hij een verschil ziet tussen toen Ruben zelf in de 

jeugdafdeling les kreeg en nu moet hij even nadenken. ,,Ja, ik denk het wel. Een jaar of tien geleden 

luisterden wij ademloos naar onze schaaktrainer. Nu is het wat rumoeriger en zijn de kinderen sneller 

afgeleid. Maar het lesgeven blijft leuk.” 

 

Schaken altijd en overal 

Carel de Vries, die overal waar hij woonde op een schaakclub zat, heeft ook altijd met plezier lesgegeven. 

,,Waar ik gespeeld heb? In Nieuwegein (een groeiende club) begonnen als eerste bordspeler in het derde, 

later ook in het eerste gespeeld, landelijk: 2e klasse KNSB. Je trok dan op zaterdag het hele land door met 

een heerlijk tempo van 2 uur per persoon. Ook gespeeld bij clubs in Pijnacker, Delft en Reeuwijk.  

En uiteindelijk in mijn laatste woonplaats Ede  

gekozen voor De Cirkel. Waarom? Ik heb De 

Cirkel altijd een hele gezellige sociale vereniging 

gevonden. Daar telde niet alleen de schaker mee 

maar ook de mens achter het schaken. Ik ben 

gevraagd les te geven aan seniorenspelers die  

behoefte hadden de kennis wat uit te breiden.  

Het was een gemêleerd gezelschap, dat zelf een  

partij mochten laten zien. Samen kijken naar de  

diverse mogelijkheden. Ik vond het geweldig,  

maar nog belangrijker: de ‘leerlingen’ ook”,  

schatert Carel.                                                                                        Ruben en Carel 
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Carel en Ruben de Vries koesteren De Cirkel nog steeds  (vervolg) 
 

Paasbergschool 

Hij gaf ook leerlingen les in schaken op de Paasbergschool waar zijn kinderen opzaten. ,,Was ook heel 

leuk. De Paasbergschool heeft met Ruben, Lucas, David en Hanna de Vries aan het NK schoolschaken 

meegedaan. Het ‘De Vriesjes team’   werd aangevuld met Milko van Golberdinge. ,,Ja, ik heb me altijd 

geïnteresseerd in de schakende jeugd. Ik hoorde van Ruben dat Tim Evendijk komend seizoen jullie 

penningmeester gaat worden. Weet je hoe Tim aan het schaken is gekomen? Hij twijfelde welke sport hij 

graag zou willen gaan doen. Voor een kerkdienst zat hij naast Ruben. Zij zijn goede vrienden. Het gesprek 

ging over schaken en op een zondagmorgen heb ik Tim enthousiast voor deze denksport gemaakt. Hij was 

overtuigd voordat de dominee de kansel betrad. Dat wel”, schatert Carel de Vries. ,,Tim is inderdaad mijn 

vriend. En niet alleen op schaakgebied. Wij nemen samen weleens partijen door of openingstheorie. Nee, 

achter het bord sparen we elkaar niet. Maar zo hoort het toch. Wie er ook wint, er blijft nooit iets 

onaardigs tussen ons over. Tim doet het net als ik dit seizoen heel goed. Beiden staan we in de top tien. 

Een droom? Clubkampioen worden natuurlijk.” ,,Dat is mij in de seizoenen 2008/2009 en 2009/2010 

gelukt. Je hebt nog wat in te halen”, plaagt Carel zijn zoon. Maar tegelijkertijd stellen beide schakers vast 

dat de top bij De Cirkel zeker de laatste jaren heel ‘breed’ is geworden. ,,Vroeger had je een man of vijf 

die aan elkaar gewaagd waren, nu is het verschil in de top vijftien slechts enkele wedstrijdpunten.  

 

Schaker 

Het wordt tijd de lange monologen over schaken te beëindigen. Er resten de interviewer toch nog twee 

vragen. Hoe zouden jullie je zelf als schaker willen omschrijven? ,,Ik ben een schaker die van aanvallend 

spel houdt. Liefst dreigingen op zowel de konings- als damevleugel. Hoe complexer des te mooier”, 

oordeelt Ruben. ,,Je ziet dat de appel niet ver van de boom valt. Ook ik ben in principe een aanvaller pur 

sang. Houd van zo complex mogelijke partijen. Kan me dan volledig afsluiten van mijn omgeving. 

Rekende vaak vijf tot zeven zetten diep de stelling door. Ik liep ook zelden weg bij mijn bord. 

Concentratie is zo belangrijk bij dit mooie spel”, meent Carel. Ongevraagd worden nog twee zaken 

toegevoegd. ,,Hans Böhm heeft weleens gezegd dat een schaakpartij verliezen het ergste is wat hem 

overkwam. Oud-clubgenoot Johan de Lange schreef een boek ‘Ik heb nog nooit zo gewonnen gestaan... 

Belevenissen van een clubschaker’. Die uitspraken vergeet ik nooit omdat daarin de kern zit van 

wedstrijdschaak”, zegt Carel de Vries. 

 

Wie springt eruit 

Beide schakers krijgen de kans nog ėén clubgenoot bij De Cirkel te noemen waaraan zij mooie 

herinneringen koesteren. Het blijkt te veel gevraagd want anders dan in een schaakpartij volgt nu geen 

snelle keuze. Ruben: Dat zal niet verbazen maar dat is Tim Evendijk. Het waarom heb ik al eerder 

uitgelegd. En zeker Martijn Bakker. Hij was zo goed in zijn uitleg. Een veel betere schaker dan ik ooit zal 

worden. Maar dat liet Martijn nooit blijken. Hij behandelde mij echt als zijn gelijke”, sluit Ruben de Vries 

af. ,,De eerste die mij te binnen valt is Tom Pronk. Niet alleen het schaken maar ook het ICT gebeuren 

bond ons. Bij externe wedstrijden zaten we altijd samen in de auto. Wat ons op schaakgebied verbond? 

Tom en ik zijn beiden van een vrijwel gelijk schaakniveau. Achter het bord supergeconcentreerd. Als 

tweede markante persoon zou ik Hans de Groot willen noemen. Ik ken hem goed vanuit het kerkelijke 

leven. Hij is zowel als persoon als schaker een prettige tegenstander. Hij won een keer van mij. En Hans 

was oprecht heel blij. Daar kon ik van genieten en vergat mijn nederlaag vrij snel. Als laatste zou ik het 

‘fenomeen’ bij De Cirkel willen noemen. Jef van Swieten, een schaker waarbij de theorie zeker niet het 

beste onderdeel was. Schwindelen was een werkwoord dat Jef echt heeft uitgevonden. Hoe hij het voor 

elkaar kreeg een bijzonder mooie stelling op het schaakbord te krijgen was me wel eens een raadsel.  

Maar saai was het met Jef van Swieten nooit”, eindigt Carel de 

Vries. Een interview eindigen zonder een potje schaken of foto is 

vlees noch vis. Het schaakbord wordt erbij gepakt en de Ruben 

daagt vader Carel uit. Uw interviewer neemt snel een paar foto’s 

en ontdekt later dat Ruben uit de opening een pionwinst heeft 

gehaald. Hoe de partij is afgelopen? Dat blijft in nevelen gehuld. 

Het schaakplezier tussen vader en zoon stond zowel in woord als 

beeld centraal. Ook voor dit document een win-win situatie. 
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De Cirkel en de OSBO/SOS competitie extern 

Johan Huisjes nam het initiatief De 

Cirkel aan te melden voor de externe 

competities. De club is altijd een 

trouw lid geweest van de Oostelijke 

Schaakbond (OSBO).  

De deelname aan de externe competitie, waarbij onze wedstrijdleider meestal te maken had met de 

onvolprezen organisator Huub Blom, bestond uit minimaal een team en maximaal vier teams. Het bestuur 

bezocht trouw de bondsvergaderingen en nam desgewenst deel aan discussies over de competitieopzet. 

Ook heeft onze ex-voorzitter Jan Blokpoel deel uitgemaakt van een commissie van aanbevelingen op het 

moment dat het binnen het OSBO-bestuur even niet goed ging.  

Maar het belangrijkste in de samenwerking met de regionale bonden (OSBO en nu SOS) was natuurlijk 

het schaken. Zoals gezegd heeft De Cirkel sinds 1985 onafgebroken deelgenomen. Met soms meer en 

soms minder succes. Maar wat wel altijd het geval was, dat, mede door de deelname aan de externe 

schaakwedstrijden, de contacten met andere verenigingen in stand bleven. Natuurlijk was er wel eens wat 

gemor op een speelavond. De wedstrijdleider, die op zo’n avond zowel voor de interne - als de externe 

competitie verantwoordelijk was, had dan zeker in de slotfase (laatste vijf minuten) de handen vol. Zelf 

zijn mij altijd enige gebeurtenissen bijgebleven die op het netvlies staan.  

 

Bizarre partij Cirkel 1 – ESV 1 

Ooit was ik eens getuige van een legendarische wedstrijd van onze voormalige, veel te vroeg overleden 

voorzitter Lou Bouwmeester. Hij speelde een externe wedstrijd bij de collega’s van de ESV in het kader 

van de OSBO-competitie. Bouwmeester trof een tegenstander waar het, zacht gezegd, niet echt mee 

boterde. Getergd zat hij achter het bord en speelde een dijk van een partij. In de slotfase trok Lou ten 

aanval en overklaste de ESV-speler. Lou accepteerde de uitgestoken hand en beschouwde dat als een 

teken van overgave en vertrok naar de bar. Maar niets was minder waar want de tegenstander zag ineens 

een oplossing van zijn situatie en deed alsnog een zet.  

Enkele Cirkel-spelers waarschuwden Lou, 

maar deze weigerde nog achter het bord plaats 

te nemen. ,,Die uitgestoken hand was voor mij 

voldoende ten teken van de opgave”, bromde 

Bouwmeester. ,,Ik stak die hand wel uit maar 

heb niet gezegd dat ik opgaf”, meende de 

ESV-speler. De wedstrijdleider werd erbij 

gehaald en die moest vaststellen of de opgave 

terecht of ten onrechte was. Het feit dat niet 

mondeling duidelijk de opgave aan 

Bouwmeester was verteld sprak in het 

voordeel van de tegenstander. 

 ,,Je geeft toch geen hand omdat ik een goede zet doe”, vertrouwde Lou Bouwmeester mij toe. Hij bekijkt 

het maar. Ik wens de wedstrijdleider veel wijsheid toe, maar ik kom niet meer terug aan het bord. 

” De ESV-wedstrijdleider probeerde te bemiddelen omdat hij inderdaad niet kon vaststellen wie de 

waarheid sprak. De missie mislukte en op basis van het FIDE-reglement werd vastgesteld dat een hand 

uitsteken onvoldoende was. Je moet woordelijk opgeven. Toch eindigde de partij ondanks deze beslissing 

in het voordeel van de ESV-speler in een winstpartij van Lou Bouwmeester. Waarom? De ESV-speler had 

vergeten de klok stil te zetten en zijn vlag was gevallen. Einde discussie van een bizarre vertoning. ,,Wel 

een les voor alle spelers dat je via het gesproken woord moet opgeven. Maar met deze speler wissel ik 

geen woord meer”, verliet Bouwmeester boos maar tevreden met de winst de speelzaal.  

 

Anekdote Lou Bouwmeester 

Lou Bouwmesteer was toch een man van uitersten. Een bekende anekdote die hij graag vertelde was: een 

burgemeester vroeg mij eens of schaken ook een sport was? Mijn antwoord was, dat dit afhankelijk was 

van het gewicht van de stukken. Ik gaf een bijzondere betekenis aan het woord ‘sport’. Een sporthotel, of 

café of sportgroeten hebben toch ook niets met sport van doen. Overigens is schaken een kunst.   
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De Cirkel en de OSBO/SOS competitie extern (vervolg) 

Cruciale partij Ben Zee 

In de wedstrijd tussen ASV 7 op bezoek bij De Cirkel 1 was er nog één partij aan de gang. Deze partij 

tussen Ben Zee en laten we de Arnhemmer X noemen, was in de tijdnoodfase. De Arnhemmer zou de 

dame hebben aangeraakt maar niet hebben gezet. Ben Zee zette de klok stil en protesteerde en riep de 

wedstrijdleider (Eip Janssen) erbij.  

Ik had het zelf niet gezien en het was woord tegen 

woord. Volgens het FIDE-reglement kon ik niet  

anders dan de claim van de Cirkelaar afwijzen.  

Dit terwijl enkele Edenaren het wel en enkele  

Arnhemmers het niet goed hadden gezien.  

Het toeval, wilde dat naast de vermeende overtreder,  

de toenmalige voorzitter van de OSBO zat. Aan alles 

was te zien dat hij precies had gezien wat er was  

gebeurd en met de situatie in de maag zat. Het  

dilemma: ben je eerlijk naar de wedstrijdleider toe  

of val je je teammaat af? En dat laatste levert een  

onprettige thuisreis op. Maar zijn gedrag gaf mij op 

basis van de reglementen geen aanleiding een ander 

besluit te nemen. Gelukkig won Ben Zee alsnog en      Ben Zee 
leek de rook om de oren (toen mochten we nog 

roken) verdwenen. Later hoorde ik een Arnhemmer tegen de overtreder zeggen dat hij hem niet sportief 

vond. En gewoon de zet met de dame had moeten uitvoeren, zoals gepland. Maar ook met de ‘derde helft’ 

kun je niets. Toch iets positiefs aan dit hele gebeuren overgehouden? Ja, mijn rotsvaste overtuiging dat 

Ben Zee de waarheid sprak, werd alsnog bij een borrel, bevestigd. 
 

Onreglementaire zet met gevolgen voor Johan de Lange  

Tweede zaak die me ook lang heeft beziggehouden was een wedstrijd tussen De Cirkel 1 en BSV 

Bennekom 2. Het verlies van De Cirkel stond al vast op het moment dat slechts de partij tussen Johan de 

Lange en de Bennekommer voortsudderde. Het was een drukte van belang in het krappe speelzaaltje in De 

Open Hof. Johan deed een onreglementaire zet, waarop de teamleider van BSV 2 furieus reageerde. Ik 

had het zelf ook gezien en greep in voordat het uit de hand liep. Ik koos ervoor de Bennekommers te 

kalmeren en vroeg aan een naast mij staand Cirkellid de klokken op de goede tijd te zetten.  De klok van 

Johan de Lange op 4,30 minuten te zetten en de tijd van zijn Bennekomse tegenstander met de 

reglementaire twee minuten te vermeerderen. Johan de Lange bleef rustig en gaf aan de onreglementaire 

zet te zullen herstellen. Het duurde zeker vijf minuten voordat de gasten tot rust kwamen. Ik wilde de 

partij weer starten en zag dat mijn clubgenoot de klok al bij de spelers had gezet. Niet geheel voor mij te 

zien. Wat kreeg ik daar (achteraf) een spijt van.  

Wat gebeurde? Johan de Lange voerde de zet uit en bediende 

de klok. Waar die op stond? Op vierenhalf uur! Weer heibel 

in de tent en voordat ik kon ingrijpen deed Johan het enige 

wat verstandig was: opgeven. BSV 2 won verdiend en leek 

gelukkig naar huis te gaan. Dat deed ik niet, want incidenten 

met de ‘buren’ wil je niet. De spelers konden er wel om 

lachen en dronken gezamenlijk nog een biertje. Wat schetst 

mijn verbazing toen ik de volgende dag werd getipt even op 

de clubsite van de Bennekommers te kijken. De 

wedstrijdleider (ik dus) werd aan alle kanten afgemaakt om 

zijn ondeskundige en onhandige optreden. Dan is 

wedstrijdleider zijn even niet leuk meer. Het is overigens 

tussen de Bennekomse teamleider en mij nooit meer goed 

gekomen. Zijn boosheid is altijd gebleven ondanks de 

teamwinst. 

               

    Johan de Lange 
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De Cirkel en de OSBO/SOS competitie extern (vervolg) 

Afgebroken partijen 

 

De eerste jaren in de OSBO - competitie waren voor De Cirkel wennen. 

Maar ook binnen de OSBO want de speelduur, het speeltempo, 

afgebroken partijen, competitie indeling enz. waren regelmatig 

bespreekpunten. Tot het seizoen 1993-1994 was het speeltempo in de 1e 

t/m 4e klasse OSBO 40-zetten in twee uur of als de speelzaal niet zo laat 

beschikbaar was, maar 1.45 uur. Nadat de speeltijd was verstreken en de 

uitslag niet achter het bord bepaald was, werden de partijen afgebroken en later voortgezet dan wel een 

uitslag bepaald. Er waren voor- en nadelen verbonden aan het systeem van afgebroken partijen. Mijn 

voorganger Anton Ebskamp komt daar ook op terug. Zelf heb ik er net, als enige andere teamleiders, af en 

toe slapeloze nachten aan overgehouden. De afgebroken stelling van één of meerdere partijen moesten 

worden genoteerd. Daarna werd met de Cirkel spelers de afspraak gemaakt zo snel mogelijk te analyseren 

en te kijken welke kansen er nog inzaten. En uiteraard hopen dat de laatste goede zet was gedaan. Na veel 

getelefoneer, analyses of contact achter het bord door de teamleden, moest de vraag worden beantwoord: 

geven we op, claimen we winst, bieden we remise aan? Soms was het gewoon blufpoker spelen tussen 

teams. Was het eerlijk allemaal? Nee, hoewel er nog geen veelvuldig gebruik werd gemaakt van 

computers wisten sterkere spelers, je wel te helpen aan betere zetten. De grootste verenigingen hadden 

hier het meeste profijt van. Soms zag je een hele andere (sterkere) schaker achter het bord dan in de 

originele versie van de partij. Kunst was dan snel af te wijken van de bekende patronen. Overigens was 

het uitspelen van afgebroken partijen tegen het FIDE-reglement. Daar staat namelijk in dat een 

buitenstaander zich niet met de partijen mag bemoeien. Om over een computer nog maar niet te spreken. 

Ik weet dat soms spelers van De Cirkel alsnog naar heinde en verre gingen om een partij uit te spelen. 

Maar ook binnen een zet of twee weer klaar waren omdat de tegenstander wist dat zijn of haar partij 

kansloos was. Gelukkig zag de OSBO het licht en stelde voor hier een einde aan te maken. De partijen 

moesten op de speelavond gewoon worden afgemaakt. Geen afgebroken partijen meer toestaan is snel 

daarna ook binnen De Cirkel in de interne competitie ingesteld. Het voorstel van het OSBO-bestuur kon 

dan ook op de volle medewerking van De Cirkel rekenen. 

 

Jeugd in externe competitie 

Een ander feit wat mijns inziens niet onvermeld mag blijven is dat De Cirkel een van de clubs was die 

competitieleider Huub Blom steunde in zijn voornemen ook jeugdspelers in de seniorencompetitie een 

kans te gaven. Daarbij werd bepaald dat deze teams altijd thuis mochten spelen en zo mogelijk op 

vrijdagavond. Niet elke deelnemende vereniging was daar gelukkig mee. De Cirkel wel en terecht. Vele 

jeugdspelers hebben op die manier geroken aan het spelen tegen senioren. Min of meer een voortzetting 

van een besluit dat al langer telde bij de interne competitie van De Cirkel. Of dit voor de OSBO een 

aanleiding is geweest, vertelt de geschiedenis helaas niet. Maar uitgesloten is het ook niet.  

Slotronden in externe competities 

De externe competitie is voor veel leden het toetje naast de interne competitie. Spelen tegen een min of 

meer onbekende tegenstander is uitdagend. De Cirkel slaagt er elk seizoen weer in minimaal drie en 

maximaal vier teams in te schrijven. Ook mag De Cirkel jaarlijks wel één of meerdere slotronden 

organiseren. Op een slotavond reizen alle teams in een poule naar een daarvoor aangewezen 

accommodatie. De OSBO en nu SOS-competitieleiding laat alle deelnemende teams in een poule 

tegelijkertijd spelen. Daarmee wordt het sportieve deel in geval van kampioenschap, promotie en/of 

degradatie min op meer gewaarborgd. In het verre verleden werd omdat een uitslag van een eerder 

gespeelde wedstrijd al bekend was, de uitslag beïnvloed.  Waarom elk jaar bij De Cirkel? In de eerste 

plaats omdat De Open Hof daarvoor een geschikte accommodatie is. Ruime speelzaal, bar, goede 

parkeergelegenheid. Maar ook omdat, ongeacht welke wedstrijdleider er op toezag, alom lof is voor de 

wijze waarop de slotavond in een klasse verloopt. En dat is niet iets wat uw schrijver nu bedenkt. Maar is 

de weergave van datgene dat de teams en/of toezichthouder van de OSBO en/of SOS -competitieleiding 

ons liet weten. Daarnaast waren vele vrijwilligers altijd bereid het de teams naar de zin te maken. Dat 

tekent de leden van De Cirkel door de jaren heen. 
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De Cirkel en de OSBO/SOS competitie extern (vervolg) 

Hommage aan Anton Ebskamp 

Het is verleidelijk elk detail uit een externe Cirkel periode te belichten. Maar een hommage aan de eerste 

echte wedstrijdleider die De Cirkel heeft gekend, mag niet ontbreken. Een door Anton Ebskamp 

geschreven artikel, hoe hij de externe competitie begin jaren 1990 beleefde. Ik citeer graag uit het 

clubblad van april1990 en de kop is echt geen typefout.  

Anton Ebskamp begint als volgt: Ieder normaal, dus 

niet schakend, mens weet dat schakers een apart 

volkje vormen. Ze hebben bijna allemaal een aparte 

tic. Anders is toch niet te verklaren dat een, 

overigens, weldenkend mens urenlang in diep 

gepeins, verzonken raakt een redelijke kans aan het 

einde van de avond in enkele seconden het resultaat 

van al zijn gezwoeg te verprutsen. Dan gaan ze 

daarna nog analyseren en legt de verliezer uit hoe 

briljant zijn plan was.  De ware masochist is echter 

de wedstrijdleider bij OSBO-wedstrijden. Deze 

jammerlijke figuur ziet dan zijn kans schoon om alle 

ellende van zes of acht partijen tegelijk op zijn nek te 

halen. Hij is immers verantwoordelijk voor de 

 Anton Ebskamp wedstrijd en zijn team. Hij opent de schaakavond en 

wenst iedereen een genoeglijke avond.  

Wat een geleuter! Inwendig is de brave borst dodelijk ongerust. Zijn gedachten malen maar door:  

,,We hebben de punten zo hard nodig” 

,,Als ze maar niet weer blunderen” 

,,Als Jan nu maar niet wéér te ruig opent” 

Dan begint zijn eigen partij. Bang om het slechte voorbeeld te geven is hij doodsbenauwd al te vlug van 

het bord te worden gemept. ,,Dan begint de rondwandeling langs de borden. Hoe staat het ervoor? Wie 

staat al slecht of misschien zelfs verloren? Het valt mee, ik ga weer naar mijn eigen partij.” Later moet de 

stakker het middenspel van alle partijen bekijken. Hij wordt optimistisch. Op verschillende borden winst- 

of remisemogelijkheden te over. Waarachtig, een overwinning lijkt mogelijk zelfs als ik verlies. Het  

wordt 23.00 uur en spannender. Je zit zelf in een boeiende maar ingewikkelde partij en ter ontspanning 

komen verschillende partijleden vragen of ze remise mogen accepteren. ,,Dat betekent een rondgang langs 

de borden om de stellingen en mogelijkheden te taxeren om het juiste advies te geven.” Ik zit net achter 

het bord en de eerste jobstijding komt binnen. Bord 7 is door de vlag gegaan en bord 5 heeft in gewonnen 

stelling de dame weggegeven. Dat verhoogt de gemoedsrust! Rond het middernachtelijk uur mag de 

wedstrijdleider zijn zinnen verzetten. Uitgeput door alle emoties mag hij, als het even meezit, nog eens 

drie of vier afgebroken partijen op correcte wijze zien te noteren. Dat de andere spelers dan haast hebben 

om het bed op te zoeken zet hem nauwelijks onder druk. Want elke fout die de wedstrijdleider maakt 

wordt door de competitieleider van de OSBO bestraft met een geldboete. De afgebroken partijen zorgen 

voor veel napret omdat het soms twee weken duurt alvorens de definitieve uitslag bekend wordt. 

Bijkomstigheid is de vraag of de geanalyseerde voortzetting ook daadwerkelijk op het bord komt of tot 

een goed einde wordt gebracht. Na zo’n OSBO- avond komt de ‘wedstrijdlijder’ tegen één uur thuis.  

Hij stopt het wedstrijdformulier in de bekende 

enveloppe en neemt ter ontspanning een pilsje 

en/of de krant ter hand. Na tweeën gaat hij naar 

de echtelijke stonde maar voorzichtig. Dan 

begint het verwerkingsproces. Alle missers, 

blunders en soms geniale zetten passeren de 

revue. Tegen drieën wordt zijn ademhaling 

rustiger en geraakt in hij Morpheus armen. De 

vredige glimlach op zijn gelaat duidt aan dat hij 

reeds droomt van het volgende heerlijke avondje:  

de volgende ronde in de OSBO-competitie! 
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Plaatsen OSBO/SOS seniorenteams 1983-2022 
 

Seizoen   Cirkel 1           Cirkel 2                    Cirkel 3                  Cirkel 4  

  klasse/plaats         klasse/plaats      klasse/plaats    klasse/plaats 

 

1983-1984 4 4   

1984-1985 4 2P 

1985-1986 3 5 

1986-1987 3 6 

1987-1988 3 6 

1988-1989 3 5 

1989-1990 3 3 

1990-1991 3 3 

1991-1992 3 1K  4 6 

1992-1993 2 5  4 8 

1993-1994 2 6  4 5 

1994-1995 2 4  4 3 

1995-1996 2 6  4 4  4 5 

1996-1997 2 3  4 3  4 4 

1997-1998 2 5  4 1k  4 4 

1998-1999 2 7D  3 6  4 6 

1999-2000 3 1K  3 4  4 2  4 6   

2000-2001 2 3  3 8D  3 8D 

2001-2002 2 5  4 7  4 2 

2002-2003 2 6  3 7  4 4 

2003-2004 2 4  3 8D  4 2P 

2004-2005 2 5  4 2 

2005-2006 2 5  3 7 

2006-2007 2 5  3 3  3 5 

2007-2008 2 4  3 4  3 7      

2008-2009 2 2  3 4  3 7 

2009-2010 2 1  3 3  3          7 

2010-2011 1 4  3 3  4  1 

2011-2012 1 3  3 1  3 3  4 5  

2012-2013 1 4  2 7  3 7  4 7  

2013-2014 1 5  3 1  3 4  4 4  

2014-2015 1 8  2 7  3 8  

2015-2016 2 5  3 3  4 2 

2016-2017 2 4  3 3  3 7  4 2 

2017-2018 2 4  3 2  3 7   

2018-2019       2  1  3 3  

2021-2022 1 5  3 2P  3 9 

  

 

Met ingang van 2018-2019 SOS competitie - samenwerkende bonden SBO.SGS en OSBO 

2019-2020 Geen voltooide competitie wegens corona,  

De Cirkel deed met 3 teams deel in eerste en derde klasse. 

2020-2021 Geen competitie wegens corona 
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Kampioenschap De Cirkel 1 seizoen 2009-2010 
 

Cirkel 1 kampioen en promoveert voor het eerst in de geschiedenis 

naar de eerste klasse OSBO 

In het seizoen 2009/2010 ging de slotwedstrijd (april 2010) om het 

OSBO-kampioenschap tweede klasse tussen ESV 2 en De Cirkel 1. 

 

Integrale weergave zoals het in de plaatselijke pers verscheen   

Schaakvereniging De Cirkel is kampioen geworden in de tweede klasse C 

van de Oostelijke Schaak Bond (OSBO). Maar de zege op plaatsgenoot 

ESV 2 kwam zeker niet zonder slag of stoot tot stand. Bloedstollend spannend was de tijdnoodfase met 

een tussenstand van 2.5 - 2.5. Daarin toonden de Cirkelaars zich duidelijk slagvaardiger. Het waren Tom 

Pronk, Peter van der Wijngaart en Harold Boom, die met de klok op vallen, de winst naar zich toe 

trokken. 

Al eerder wonnen Jef van Swieten en Jan Pijkeren. Daarnaast speelde Hans van de Weteringh remise. 

Voor ESV 2 wisten Sebo Nienhuis en Hans Thuijls te winnen. Jos van Raan speelde remise. Een 

overigens wel wat geflatteerde 5.5 - 2.5 zege. Maar de vreugde was er niet minder om. De Cirkel bleef dit 

seizoen zonder puntenverlies. Promotie naar de eerste klasse was een feit. Nooit eerder waren de 

Cirkelaars zo succesvol. ESV 2 eindigde op de tweede plaats met twee matchpunten achterstand. Maar 

kan eveneens op een goed seizoen terugzien. 

De Cirkel had voorafgaande aan de derby een licht voordeel. Een gelijkspel was al voldoende. Het werd 

een strijd waarin op meerdere borden fouten werden gemaakt. Mogelijk veroorzaakt door de belangen die 

op het spel stonden.  

Verslag wedstrijd  

Hans van de Weteringh en Jos van Raan openden het puntenbal. Na een grootscheepse afruil werd tot 

remise besloten. Het was daarna Jef van Swieten die De Cirkel op voorsprong zette. Hij strafte een 

incorrect stukoffer van Mart Pol vakkundig af. Voordien was de stelling, Pol voerde de druk op maar 

heeft wellicht zijn kansen, overschat. 

Teamleider Ben Zee leek zijn team op een comfortabele 2.5 – 0.5 voorsprong te gaan zetten. Zee had zijn 

tegenstander Sebo Nienhuis volledig ingeblikt na een damegambiet opening. De Cirkelaar had kansen op 

de koningsvleugel en ook nog een pion veroverd op de damevleugel. Nienhuis kon geen vin verroeren. 

Maar Zee koos de verkeerde voortzetting. Hij ging op de koningsvleugel ageren in plaats van de partij 

technisch uit te spelen op de damevleugel. Hij voerde zijn plan te frivool uit. Maakte een kolossale 

blunder, dat hem een paard kostte en weldra de partij. ESV 2 kwam onverwacht langszij: 1.5-1.5.  

De adrenaline steeg. Zeker omdat alle borden in vuur en vlam stonden. Slechts Tom Pronk stond duidelijk 

beter tegen Bart Koeweiden (ESV 2). Het was al bijna middernacht toen de beslissingen als rijpe appels 

van de boom vielen. Het was Jan Pijkeren, spelend tegen Gert Jan van der Meulen, die De Cirkel weer op 

voorsprong bracht. Pijkeren stond de gehele partij wat passief. Wist zich aan de druk te ontworstelen om 

vervolgens een aanval op te zetten en de stelling virtuoos in zijn voordeel te beslissen. Pijkeren, die de 

plaats innam van de verhinderde Martijn Bakker, speelde dit seizoen als invaller drie puike winstpartijen 

in de hoofdmacht van De Cirkel.  

ESV 2 kwam langszij, doordat Carel de Vries aan het 

eerste bord verrassend ten onder ging tegen Hans 

Thuijls. De Vries verkwanselde in het middenspel 

pardoes een stuk. Hij compliceerde de partij nog wel. 

De Vries leek met een toren achter in het dame-

eindspel nog eeuwig schaak te kunnen geven. Maar 

Thuijls wist de dames geforceerd te ruilen. Hij moest 

wel de toren teruggeven om De Vries van promotie 

da te houden. Maar in het resterende pionneneindspel 

was het voor Thuijls 'appeltje eitje' om de verdiende  

    impressie ESV tegen De Cirkel  winst binnen te halen.  



 

De Cirkel  59                                                                               40-jarig jubileum 

Kampioenschap De Cirkel 1 seizoen 2009-2010 (vervolg) 
 

Verslag wedstrijd (vervolg) 

In de laatste vijf minuten viel alles voor De Cirkel de goede kant op. Eerst haalde Tom Pronk een zeer 

belangrijk punt binnen tegen Bart Koeweiden. De laatste stond de gehele partij met de rug tegen de muur. 

Op het einde stortte de stelling van Koeweiden met denderend geraas in. Peter van der Wijngaart behaalde 

het beslissende punt. Hij wist in een bloedstollend eindspel Peter Dullaart te verschalken. Deze 

overwinning was fortuinlijk. Eerder had Dullaart verzuimd een ‘aangeboden’ toren te veroveren.  

Omdat Peter Dullaart in de eindfase naliet zijn loper op de 

diagonaal h1-a8 te positioneren kon zijn zwarte h-pion niet 

promoveren. Daar had Van der Wijngaart inmiddels zijn 

loper geposteerd. Dat gaf Peter van der Wijngaart de kans 

de partij in zijn voordeel te beslissen. Harold Boom speelde 

tegen Dick Krijgsman weer eens één van betere partijen. De 

partij ging overigens lang gelijk op. In wederzijdse tijdnood 

was Boom duidelijk de meest gehaaide. Hij hakt vaker met 

dat bijltje. Toen Krijgsman ook nog eens een 

onreglementaire zet speelde was het pleit snel beslecht. 

Via een venijnig tussenschaakje wist Harold Boom de dame van zijn opponent te winnen. Dat beslechtte 

de partij in zijn voordeel. ESV kan terugkijken op een uitstekend georganiseerde slotronde. 

 

Huldiging kampioenen 

Op dinsdag 13(!) april 2010 werden de kampioenen in het ‘zonnetje’ gezet. Bij afwezigheid van de 

voorzitter werd dit door de wedstrijdleider gedaan. Ik sta hier met gemengde gevoelens. Enerzijds omdat 

ik heel trots ben, anderzijds omdat hier eigenlijk de voorzitter had moeten staan. Maar Jan Blokpoel laat 

verontschuldigen wegens ziekte. Donderdag of misschien was het al vrijdag 8 of 9 april werd 

geschiedenis geschreven bij De Cirkel. Het eerste behaalde in een extreem spannende maar goed 

georganiseerde slotronde in het hol van de leeuw, dus bij ESV 2, het kampioenschap. Daarmee bleven de 

Cirkelschakers ongeslagen. 14 punten uit 7 wedstrijden. Promoveren naar de eerste klasse. Bij mijn weten 

heeft de Cirkel nog nooit zo hoog gespeeld. Als wedstrijdleider ben je verantwoordelijk voor het OSBO 

gebeuren. Zelfs als je er niet bij bent. Dat begint soms al als de concept teamindeling bekend wordt 

gemaakt. Ik had volgens de mening van velen misschien wel vijf andere spelers moeten opstellen. Maar 

wat blijkt? Het is begin september 2009, met de wijsheid van vandaag, een goed besluit van de ALV 

geweest deze spelers het vertrouwen te geven. Maar – en ik durf dit al een aantal jaren vast te stellen – 

omkijken naar het eerste heb je verder nauwelijks. De laatste jaren is Ben Zee teamcaptain. Hij regelde 

zijn zaken voortreffelijk. Nooit op het laatste moment. Nooit tijdnood. Dat moet voor onze Ben een zegen 

zijn. Maar oprecht hulde voor je aanpak. Applausje mag. Wat ook niet onvermeld mag blijven dat het ook 

een zeer trouw team was. Werd vorig jaar vrijwel altijd in dezelfde teamopstelling gespeeld, dit jaar was 

het niet anders. Tom Pronk, Carel de Vries, Hans van de Weteringh en Jef van Swieten speelden 7x mee. 

Peter van der Wijngaart, Ben Zee en Martijn Bakker misten één wedstrijd. Maar daar was Jan Pijkeren 

drie keer de ideale ‘invaller’ voor.  

 

Slotwoord  

Is er dan niets te mopperen?  Ik (Eip Janssen) heb daar lang daarover nagedacht. Maar kon niets vinden. 

Of toch wel. Een duur sms’je richting Engeland moet nog worden verrekend. Dan heb je een eerste 

teamspeler die zijn vakantie verkeerd boekt. Was er een OSBO – wedstrijd? Heb ik het hele seizoen naar 

het kampioenschap uitgekeken. Wat ben ik een….! Overigens wel in goed gezelschap van de 

wedstrijdleider. Die krijgt om 00.20 uur de uitslag. Wordt versuft wakker na een spanningsvolle avond. 

Denkt gelijk aan de volgende zet. Martijn Bakker zal ook wel nieuwsgierig zijn. Dus rechtop zittend in 

bed maar ff sms’en. Een jubelend bericht komt terug. Daarmee aangevende dat Martijn net als alle acht 

andere Cirkelspelers een echte teamspeler is. Bij een kampioenschap horen cadeaus. Namens het bestuur 

krijgen alle spelers een Open Hof bon. Natuurlijk vergeten we de overige leden niet. Een consumptie op 

kosten van de vereniging. Het is tenslotte feest! 
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In gesprek met Martijn Bakker 
 

De ‘Joop Zoetemelk’ van De Cirkel  

,,De Cirkel is een club met mensen die ik nooit had willen missen.” Op dinsdagavond 1 maart 2022 wacht 

Martijn Bakker een zware schaakavond tegen Harold Boom. Het gaat deze avond om de halve finale te 

bereiken. Martijn moet zich tegen de sterke Boom zien te plaatsen. ,,Ik heb er echt zin in. De wijze 

waarop de bekerstrijd bij De Cirkel inhoud is gegeven is uniek. Bij veel verenigingen wordt de beker 

gespeeld in één partij. Bij De Cirkel is het twee partijen met verwisselde kleuren en eventueel 

snelschaken. De beperkte tijd (40 minuten en 10 seconden per zet extra, red.) is heel mooi om er enerzijds 

een spektakel van te maken. Maar anderzijds kun je ook nog even de stelling doorrekenen. Natuurlijk wil 

je graag de eerste partij winnen om wat relaxter aan de tweede partij te beginnen. Maar de gedachte dat je 

snel weer revanche kunt nemen bij een minder eerste resultaat spreekt mij wel aan. Naast het sociale 

aspect waarom ik De Cirkel als vereniging zo waardeer, is de huidige bekerstrijd een tweede goede reden 

om lid te blijven”, oordeelt Bakker. Hij komt al enige jaren op zaterdag uit voor BSV Bennekom en niet 

zonder succes.  
 

Penningmeester 

Martijn Bakker, één van de eerste allerjongste  

Bestuurder die De Cirkel heeft gekend. Hij bekleedde 

in de seizoenen 2010-2011 t/m 2015-2016 de functie 

van penningmeester. ,,Toen vond ik het een heel  

avontuur. Ik was het jongste broekie (21 jaar, red.)  

tussen mensen die al vele jaren zowel bestuurlijke als  

maatschappelijke werkervaring hadden. Maar ik heb  

altijd het gevoel gehad dat mijn bestuur collega’s mij  

echt serieus namen. Nu elf jaar later pluk ik de vruchten 

van de opmerkingen en adviezen die onder meer Jan  

Blokpoel en Ben Verduyn mij toespeelden. 

In mijn huidige werk als ICT’er herken ik al snel hoe te                           Martijn Bakker  

reageren”, steekt Martijn Bakker van wal.  

De cijfers invullen was voor Martijn geen probleem. ,,Het enige wat ik echt spannend vond was de eerste 

keer leden bellen die de contributie nog niet hadden betaald. Het waren er gelukkig nooit veel, maar toch. 

Je zoekt naar de juiste woorden, maar later is dat geen probleem meer. Ik heb er overigens nooit last mee 

gehad. De leden zagen het meer als een reminder en betaalden gelijk. En was er wel ’even’ een 

betalingsprobleem werd dat onderling goed opgelost. Wanbetalers, die uitgesloten moesten worden van 

verenigingsactiviteiten, herinner ik mij niet. Dat zegt genoeg”, vult Bakker aan. De monoloog tekent de 

talentvolle schaker. Maar ook de nodige zelfspot blijft niet uit. ,,Vergeet vooral niet in deze bijdrage op te 

nemen dat ik de ‘Joop Zoetemelk’ bij de Cirkel ben”, lacht hij. Maar daarover later meer.  

 

Van ESV naar De Cirkel 

Het lukt het relaas te onderbreken en Martijn te vragen waarom en wanneer hij lid werd van De Cirkel. 

,,Ik ben in september 2002 lid geworden. De reden was even simpel als ludiek. De Cirkel en ESV kenden 

een massakamp waarin de seniorleden het tegen elkaar opnemen. Vooraf werd een schaakwedstrijd 

georganiseerd met vier jeugdspelers. Ik was als lid van ESV op het eerste bord geplaatst en werd echt 

helemaal letterlijk weggeveegd door Floris Busscher. Geen kans gehad en dat als één van de sterkste 

jeugdspelers van de ESV. Floris was pas negen jaar en ik dacht echt vooraf een ‘makkie’ aan hem te 

zullen hebben. Ik had wel mijn les geleerd nooit meer een tegenstander te onderschatten”, kijkt Martijn 

terug. De elfjarige Martijn, die bij de ESV weinig concurrentie had werd aangesproken door de moeder 

van Floris. ,,Zij vertelde mij dat De Cirkel een sterke jeugdafdeling had met een goede begeleiding. Als ik 

echt wat wilde bereiken in het schaken dacht zij dat een overstap naar De Cirkel voor mij raadzaam was.” 

Martijn besprak het thuis en nam de gok. ,,Nooit spijt van gehad. Ik had het heel goed naar mijn zin in de 

jeugdafdeling bij De Cirkel”, gaat Martijn verder. Hij stapte al snel over naar de seniorencompetitie. ,,Bij 

de jeugd stopten twee sterke jeugdspelers (De gebroeders Hardeman, red.) en hoewel ik dat zelf misschien 

nog niet zo besefte, was er te weinig uitdaging. Ik mocht met een verkort tempo spelen zodat ik om 22.00 

uur naar huis kon. Dat was bij De Cirkel goed geregeld en is nog van kracht”.  
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In gesprek met Martijn Bakker (vervolg) 
 Martijn Bakker in duel met 

zijn vriend en schaak collega Thomas Slijper 

Kijk op schaak bij senioren 

De seniorenspelers beseften dat de doorstroom van 

jeugdspelers echt belangrijk was. Hoewel anderen  

vonden dat ik talentvol was vond ik dat zelf helemaal  

niet. Ik ben eigenlijk vanaf mijn 25-jarige leeftijd hard  

omhoog gedaan. Mijn rating steeg in het seizoen  

2005-2006 van iets boven de 1500 naar nu  

maart 2022: 2057. Op papier dus de sterkste  

Cirkelschaker”, zegt Martijn bescheiden. Hij komt  

daarna terug op de instroom van de jeugd bij de  

seniorencompetitie. ,,Dat zie je nu nog dit seizoen  

2021-2022. Het verkorte speeltempo is niet voor alle 

seniorenschakers geweldig. Ook ik was in die tijd           Thomas Slijper                 Martijn Bakker 

(2011) en misschien nu nog niet, geen geweldige snel  

spelende schaker.  Een andere reden was dat ik wist dat seniorenschakers die jeugdtempo moesten spelen 

bij een minder resultaat dat vaak als 

excuus aanhaalden. Dat vond ik toen en 

ook nu niet zo leuk. Mijn ouders waren 

soepel en stemden in dat ik een normaal 

tempo speelde. Rond middernacht thuis 

was meer regel dan uitzondering. Ik werd 

opgehaald of liep snel naar huis. Ik 

woonde vlak bij De Open Hof, dus geen 

probleem”, relativeert Martijn.  

 

 

Ook als Martijn (rechts) op vakantie is,  

         zoekt hij een schaakbord op. 

 

Eerste winst bij senioren 

Hij weet nog precies tegen wie zijn eerste partij bij de senioren was. ,,Dat was tegen Demy Radstaat.  

Hij keek er vanop dat ik geen jeugdtempo speelde maar bood eerst om 21.30 uur, daarna om 22.00 uur en 

zelfs om 22.30 uur remise aan. Kennelijk in de hoop dat ik dat accepteerde. De partij sleepte zich voort, 

was boeiend maar eindigde om kwart voor twaalf, toch in remise. Of ik nog heb geanalyseerd? Nee, daar 

was ik toen niet zo van. Nu, kan ik daar echt van genieten. Betere voortzettingen zoeken of denken wat 

heb ik daar een kans gemist. De kracht van analyseren is voor mij om ook vanuit de tegenstander te 

denken. Te vaak wordt de analyse gedaan vanuit het eigen spelperspectief en te weinig vanuit je 

tegenstander”, lacht Martijn.  

Martijn werd bij de senioren in het seizoen 2013-2014 clubkampioen. ,,Ik vond dat een ‘lelijk’ 

kampioenschap. Wat ik daarmee bedoel? Jan Pijkeren was dat seizoen absoluut de beste schaker bij de 

senioren. Maar door omstandigheden kon Jan niet altijd  

spelen. Ik denk dat als Jan Pijkeren gewoon wekelijks  

zijn schaakpotjes had gespeeld ik het niet gered had.  

Zo eerlijk moet je ook zijn. Maar blij was ik wel.  

Ik ben in mijn schaakcarrière bij De Cirkel ontelbare 

malen tweede geworden. De meest ondankbare plek en  

daardoor de bijnaam ‘Joop Zoetemelk’. Een andere  

triomf die ik mij herinner is het winnen van De Open  

Hof Bokaal in het seizoen 2018-2019. Ik was daarvoor  

vijf keer tweede geworden. Ik denk dat niet veel schakers 

 dat mij na zullen doen. Zo dicht bij de finish en toch met       Martijn Bakker         Harold Boom 

 lege handen”, sipt Bakker.   
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In gesprek met Martijn Bakker (vervolg) 
 

De derde helft  

De nazit, ook wel derde helft genoemd, was ook wel besteed aan Martijn. ,,Die zou ik voor geen goud 

hebben willen missen. Dat is mede te danken aan de beheerder van De Open Hof (Hans Kaldeway, red.). 

Daar werden niet alleen de partijen besproken. Nee, letterlijk alles kwam voorbij. Het was vaak een vaste 

groep, die buiten het schaken om ook vrienden zijn. Met enkele van hen heb ik elke maand een 

‘pokeravond’. Ook supergezellig en sfeerrijk. Nee, namen noem ik niet. Dat weet de insider zelf wel”, 

lacht Martijn. Dat het gezellig was in De Open Hof en de ‘derde helft’ betekende dat Martijn soms van 

dinsdag op woensdag weinig slaap kende. ,,Ik werkte op woensdag bij de PTT- Post. Ik moest om 06.00 

uur beginnen, maar was pas tegen tweeën thuis. Tweeënhalf uur slapen en dan weer op het fietsje naar de 

Post. Nee, op het werk heeft nooit iemand er wat van gemerkt. Ik in de loop van de dag wel. De energie 

verdween gaandeweg. Maar je bent jong en je wilt wat. Nu ben ik gelukkig wat rustiger”, is Martijn 

zelfkritisch.   

 

Markante Cirkelaars 

Uiteraard mag de vraag wie Martijn als 

hele markante figuren bij De Cirkel 

zou willen bestempelen niet uitblijven. 

Waar je eerst een kwartje in Martijn 

gooide en een spraakwaterval volgde is 

het nu even stil. ,,Wat een vraag. Ik wil 

niemand te kort doen. Ik mag drie 

namen noemen dus moet een keuze 

maken. De eerste is dan Jan Banga. 

Waarom precies kan ik moeilijk onder 

woorden brengen. Hij sprak me aan. 

De tweede is Carel de Vries. Zijn 

schaakstijl in de top bij De Cirkel was 

mijn voorbeeld. Hij speelde vaak 

extreem agressief. Ik keek met interesse naar zijn partijen en leerde veel. In mijn ogen won Carel altijd de 

mooiste en meest boeiende partijen. De derde maar zeker niet laatste is Harold Boom. Zo aardig. Zijn 

schaakstijl is heel anders dan de mijne. Maar wat Harold in tijdnood aan zetten produceert is soms 

geniaal. Harold was de eerste top vijf speler bij De Cirkel waar ik ooit van won. Ik keek best een beetje 

tegen hem op. Maar zijn enige reactie na afloop was: je hebt gewoon verdiend gewonnen. Ik ben 

afgetroefd. Dat vond ik niet alleen aardig maar klasse. Want Harold was niet de minste schaker die je kon 

treffen”, meent Martijn.  De geschiedenis herhaalt zich. Weer is Harold Boom, één van zijn drie markante 

figuren, de tegenstander.  

 

Bekerstrijd 2022 

Het is bijna 20.00 uur dinsdagavond 1 maart 

2022. Martijn lijkt de tijd vergeten en blijft op 

zijn praatstoel zitten. Ik attendeer Martijn op de 

komende bekerstrijd tegen Harold Boom. 

Gelukkig weet Martijn, ondanks dat ik geen 

voorkeur had, te winnen. Na twee spannende 

partijen die gelijk eindigen, is Martijn in de 

tiebreak de sterkste.  

,,Bizar, ik had het eerder over de 

tijdnoodspecialist pur sang Harold Boom en nu 

win ik. Weer trots.”  

Op 5 april 2022 versloeg Martijn in de halve 

finale Henry van den Brink, waarna hij op 12 

april ook de finale van Dominic van Dijk wist 

te winnen.  
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Jeugdafdeling De Cirkel algemeen 
 

In de beginjaren van schaakvereniging De Cirkel was men al blij dat er 

seniorenleden waren. Aan jeugdige schakers kon of werd nog niet gedacht. Geen 

jeugdleden en geen schaakactiviteiten voor de aanwas van de vereniging, was in 

eerste instantie Jan van der Stolpe en niet veel later Lou Bouwmeester, een doorn in 

het oog. Deze beide schakers keken vooruit. ,,Wie de jeugd heeft, heeft de 

toekomst. Een schaakschool is ons doel. Een fundament leggen want als de jeugd 

doorstroomt, blijft de club groeien’’, aldus het duo.  

De verhuizing (1991) naar De Open Hof in de wijk Veldhuizen 

was een goede aanleiding om de koe bij de horens te pakken. 

Of misschien beter gezegd: de schaakstukken. 

Maar hoe pak je dat aan? 

Lou Bouwmeester nam de pen ter hand en schreef alle middelbare 

scholen in Ede aan. Ook de plaatselijke pers werd bewerkt enige 

aandacht aan schaken bij De Cirkel te geven. 

En met resultaat want op 10 september 1991 wordt de 

‘schaakschool‘ opgericht. Twaalf jeugdige schakers waren 

aanwezig. Zij kregen les in wat je met de schaakstukken allemaal 

op een bord kon doen. Met als uiteindelijk doel het behalen van het 

pionnen- toren- en koningsdiploma. Iedere dinsdagavond zetten Jan Banga, Jan van der Stolpe en Lou 

Bouwmeester zich voor de schaakjeugd in. Met engelengeduld werden de jeugdige schakers, die de eerste 

avonden het nodige geluid produceerden, begeleid. De lesgevers waren zeer complementair aan elkaar. 

Jan Banga, dominee, was meer de verbindende persoon. Hij had voor elke jeugdige schaker wel een goed 

woord over. Jan van der Stolpe, was meer de bewaker van de normen en waarden van zijn De Cirkel. 

Aandacht voor elk kind dat misschien vanuit een achterstandssituatie opereerde. Lou Bouwmeester, in het 

dagelijkse leven militair was gewend dat zijn ‘opdrachten’ zonder tegen- of ruggenspraak werden 

gevolgd. Maar op de plaatselijke scholen ging dat toch wat anders. Mooi is hoe Bouwmeester dit later 

overbracht. Bij de drie grootste scholen in Ede: Streeklyceum, Marnix College en Pallas Atheneschool 

heb ik (Lou Bouwmeester, red.) met geïnteresseerde leraren over schaken gesproken. Ik heb een aantal 

folders achtergelaten. En uiteraard op de publicatieborden opgehangen. Ik heb om twaalf uur het circus 

van de uitgaande schooljeugd eens bekeken. Ik zag op het publicatiebord liefst veertig aankondigingen en 

tientallen mededelingen hangen en van de honderden leerlingen keek er niemand naar. Dat zette mij aan 

het denken hoe toch aandacht voor het schaken te trekken. Alle schoolkranten worden voorzien van een 

folder. Er worden twee groepen voorgesteld in de leeftijden van 13 tot en 17 jaar en ouderen. Sfeer en 

spelplezier staan hoog in het vaandel. Verhoging van het spelniveau is hier onderdeel van. Dat wilde Lou 

Bouwmeester namens zijn twee collega’s meegeven aan de schooljeugd. De kosten: 15 lessen voor een 

bedrag wat jezelf kwijt wilt van 0 tot…gulden. Dat werd per individuele schaker vastgesteld. Je kunt ook 

een diploma halen. ,,Dat is bij ons zeker, op school moet je maar afwachten”, grapte hij. 

De schaakschool, dus wat moeizaam gestart groeide echter als kool. Mede omdat eind augustus 1994 een 

andere belangrijke pion, je zou misschien wel mogen zeggen met de wijsheid van anno 2022, Koning, de 

jeugdafdeling kwam versterken. Ons aller Ben Zee. 

Hij gaf op zijn manier, decennialang, vele impulsen aan de 

jeugdafdeling van De Cirkel. Terug naar de historie van de 

jeugdafdeling. Lou Bouwmeester uitte op 29 augustus 1995 

zijn bezorgdheid. ,,Ik ben inmiddels minder optimistisch 

over de voortgang bij de jeugd, slechts drie jeugdige 

schakers zijn geslaagd voor hun examen. De motivatie om te 

leren is verre te zoeken, dus gaan we het anders doen, ze 

krijgen huiswerk mee, en wie niet wil valt af.” Het 

schaakonderwijs werd verder geprofessionaliseerd. Het 

cursusboek Jeugdschaak van de KNSB werd een leidraad. 

De lessen worden afgesloten met het afnemen van 

jeugdexamens; achtereenvolgens het pionnen-, toren-, 

                    Ben Zee   en koningsdiploma.  
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Jeugdafdeling De Cirkel algemeen (vervolg) 
 

Wie slaagt, krijgt een officieel diploma uitgereikt. Met een vulpen en dus in schoonschrift wordt de naam 

van de geslaagde kandidaat ingevuld. Het spreekt vanzelf dat dat zo’n diploma met trots thuis werd 

getoond. In de wijze van opleiden van de schaakjeugd is de afgelopen dertig jaar natuurlijk het nodige 

veranderd. Was het in het begin zo dat schaakjeugdtrainer putte uit eigen ervaring, de laatste tien jaar 

wordt de mogelijkheid geboden een door de KNSB ontwikkelde opleiding te volgen. Het bestuur van De 

Cirkel geeft daarmee aan de jeugdopleiding serieus te nemen. Het is verleidelijk om in detail de 

jeugdgeschiedenis te blijven beschrijven. Ik ga er daarom in wat grotere stappen doorheen. Maar één 

mijlpaal mag zeker niet onvermeld blijven.  

 

Medio 2006 besloot collega vereniging ESV met de jeugdafdeling te stoppen. De Cirkel werd gevraagd of 

de jeugdleden konden overstappen. Het bestuur van De Cirkel heeft een aantal bestuursvergaderingen 

daaraan gewijd met als resultaat: kom maar. Dit besluit leverde wel enige organisatorische vragen op. 

Belangrijkste vraag was: heeft De Cirkel voldoende kader? En dan blijkt dat de vereniging veerkracht 

heeft.  

Meerdere leden zijn bereid een uurtje eerder te komen. Het jeugdbestuur levert het lesmateriaal en de 

jeugdafdeling groeit en bloeit. En wat is heden ten dage het mooie? Natuurlijk in de eerste plaats dat er 

zoveel aanwas is, en dat meerdere jeugdige schakers aansluiten in de seniorencompetitie. Dat de senioren 

op hun beurt bereid zijn het voorstel van de wedstrijdleider over te nemen om partijen met een beperkte 

speeltijd te houden. De jeugd kan zo rond de klok van 22.00 uur huiswaarts keren.  

Maar ook dat nog steeds veel senioren bereid zijn om les te geven aan de jeugd. 

De aanpak van de jeugdafdeling is begonnen in 1991, en werd tussentijds verstevigd in 2006. En in 2022, 

het jaar waarin De Cirkel 40-jaar bestaat, is er nog steeds jaarlijks een groei te noteren. 

Lou Bouwmeester, Jan Banga en Jan van der Stolpe waren de eerste grondleggers. Hadden zij dit ooit 

kunnen en durven dromen?  

Zoals gezegd heeft een geweldig aantal Cirkelleden zich ingezet voor de jeugdafdeling.  

De jeugdcoördinatoren  die achtereenvolgens het voortouw namen waren: 

Lou Bouwmeester, Ben Zee, Louis van der Vos, Ben Verduyn en Robert Degenhart.  

Deze vijf aanvoerders van de jeugd hebben op hun manier 

elke periode weer nieuwe impulsen ontwikkeld. Met als 

doel: niet er zelf beter van worden maar de jeugd aan het 

schaken te krijgen en onze schaakvereniging op de kaart 

te zetten. Zoals in elke tak van sport is opleiden mooi.  

Een talent komt vanzelf wel boven drijven maar juist het  

ontwikkelen in de breedte is belangrijk. In de loop der 

jaren hebben een aantal door De Cirkel opgeleide 

schaaktalenten in schaakland de aandacht getrokken.  

Sander Van Eijk, Bram van der Velden, Floris Busscher,  

Benjamin ten Holte, Martijn Bakker, Jim Pronk,                    jeugd coördinator Robert Degenhart 
Jan Pijkeren, Tim Evendijk, Lucas en Ruben de Vries 

en/of Frank van Wijngaarden, zijn namen die mij te binnen schieten.  

 

 

 

 

 

 

 

Ook zestig jaar geleden werd er al in clubverband 

door de jeugd in Ede geschaakt. 

Toen nog bij de ESV. 

Rechts op foto jeugdtrainer Kees van Heerikhuize 

in strijd met zijn jeugdvriendje 

Kees Verduyn (broertje van Ben). 
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Jeugdkader De Cirkel 
 

Jeugdcoördinatoren 

Onderstaand een overzicht van de jeugd coördinatoren die 

we bij De Cirkel hebben gehad. Zij vertegenwoordigden de 

jeugd ook in het bestuur. 

Seizoen: 

1990-1991 t/m 1996-1997 Lou Bouwmeester 

1997-1998 t/m 2006-2007 Ben Zee 

2007-2008 en 2008-2009 Louis van der Vos 

2009-2010 t/m 2017-2018 Ben Verduyn *) 

2018-2019 t/m 2021-2022 Robert Degenhart 

*) Gedurende twee seizoenen heeft Johan de Lange (foto), 

vanwege drukke werkzaamheden van Ben, de praktische 

invulling bij de jeugdafdeling voor zijn rekening genomen. 

 

Jeugdcommissie 

Vanaf het seizoen 2015-2016 werken we bij de jeugd met een jeugdcommissie. Onderstaand een 

overzicht van de samenstelling van deze commissie. 

2015-2016 Ben Verduyn, Eip Janssen, Egbert Aalbers en Robert Degenhart 

2016-2017  Ben Verduyn, Egbert Aalbers, Robert Degenhart, Louis van der Vos en Dick Wenning 

2017-2018  Ben Verduyn, Egbert Aalbers, Robert Degenhart, Louis van der Vos en Dick Wenning 

2018-2019  Ben Verduyn, Robert Degenhart, Louis van der Vos en Dick Wenning 

2019-2020 Robert Degenhart, Penka Pavlova, Jasper de Rijk en Kees van Heerikhuize 

2020-2021  Robert Degenhart, Penka Pavlova, Jasper de Rijk en Kees van Heerikhuize 

2021-2022 Robert Degenhart, Penka Pavlova, Jasper de Rijk en Kees van Heerikhuize 

 

Jeugdtrainers 

We hebben anno 2022 met een groot aantal jeugdtrainers mogen werken, De één voor een jaar, anderen 

meer dan 10 jaar. Onderstaand opsomming van alle namen van de laatste tien jaar, iemand vergeten?  

Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Opvallend is dat diverse huidige jeugdtrainers zelf de jeugdopleiding 

bij De Cirkel hebben gevolgd. 

Ben Zee, Paul Numan, Robert Degenhart, Harold Boom,                                                                                                              

Cees Ros, Michiel Brons, Marnix Lukasse,  

Eip Janssen, Anne-Jan van der Steen, Ben Verduyn,  

Alfred Gaasbeek, Tom Smit, Egbert Aalbers,  

Peter van der Wijngaart, Martijn Bakker, Tom Pronk, 

Louis van der Vos, Jim Pronk, Jef van Swieten,  

Marnix Lukasse, Hein Bouwmeester, Dick Wenning, 

Ruben de Vries, Tim Evendijk, Jasper de Rijk, Floris Ros, 

Dominic van Dijk, Kees van der Dussen, Stijn Kappert, 

Kees van Heerikhuize, Femke van Kampen, Kees van Dijk, 

Jan Willem Kinkel en Herman van Scherrenburg. 

        v.l.n.r. Femke, Jim en Cees 
 
 

Opleiding jeugdtrainers 

Diverse jeugdtrainers hebben de mogelijkheid aangegrepen 

om de cursus jeugdschaaktrainer bij de KNSB te volgen. 

Begin 2017 hebben Robert Degenhart, Jim Pronk en  

Ruben de Vries de cursus jeugdschaaktrainer met succes 

gevolgd. De laatste die tot op heden de cursus volgde, 

is Jasper de Rijk (foto rechts midden), hij behaalde dit  

diploma begin 2019.                                                             v.l.n.r. Tom, Jasper en Egbert 
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Jeugdafdeling De Cirkel communicatie 
 

De beste communicatie is face tot face met de jeugd. Zo ging het de eerste jaren nadat de jeugdafdeling 

was opgericht dan ook. Maar tijden en dus communicatiemiddelen veranderen. Dat betekende dat ook de 

jeugdafdeling met zijn tijd meeging. In de begintijd was het papieren clubblad het middel de jeugd te 

bereiken. Later werd de Digi Circulaire, zeker omdat het internet en sociale media door de jeugd steeds 

meer werd omarmd, een middel elkaar schaaknieuws te bezorgen. Ben Verduyn introduceerde een 

speciale jeugdnieuwsbrief. Deze digitale nieuwsbrief werd voorzien van leuke plaatjes en schonk 

aandacht aan het schaken voor de jeugd. Ook werden rangen en standen en wat al niet meer vermeld. 

En zeker, in de huidige tijd is de website van De Cirkel een informatief systeem. Aan de website en zijn 

clubbetekenis wordt elders in dit document ook aandacht besteed. 

 

Begin 2020 is besloten dat het aantal reguliere nieuwsbrieven, welke bestemd zijn 

voor de jeugdleden zelf maar ook voor de ouders en verzorgers, teruggebracht zal 

worden van circa 10 naar 5 stuks per seizoen.  

Daarnaast zijn we op initiatief van de jeugdcommissie in 2019-2020 gestart met 

thema nieuwsbrieven. Zowel de jeugdleden van de topgroep als die van de 

subgroep ontvangen deze thema nieuwsbrieven, die op hun schaakniveau c.q. 

leeftijd zijn samengesteld.   

 

 

   Penka Pavlova 

 

In het seizoen 2019-2020 zijn er vier thema 

nieuwsbrieven verschenen, deze werden 

uitgeprint aan de jeugdleden overhandigd. In het 

seizoen 2020-2021 en 2021-2022 is hieraan een 

vervolg gegeven.  

Penka Pavlova en Kees van Heerikhuize 

waren verantwoordelijk voor de inhoud.  

Penka verzorgde ook de lay-out  en het 

uitprinten, terwijl de eindredactie in handen van 

Kees van Heerikhuize lag. 

 

 

 

 

T 

 

 

 

 

 

                                         Penka Pavlova 
 

Tijdens de zomerstop van 2019 heeft de website van De Cirkel een complete facelift ondergaan. 

Dick Wenning, Penka Pavlova en Ben Verduyn hebben zorggedragen dat al het nieuws van De Cirkel, dus 

inclusief al het wel en wee van de jeugd, nauwgezet gevolgd kan worden.  

Niet alleen uitslagen en standen, maar ook verslagen van bijvoorbeeld toernooien worden wekelijks 

gedeeld met alle Cirkelaars. 

Regelmatig staan er ook onderwerpen op die specifiek betrekking hebben op de jeugd van De Cirkel. 
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Jeugdafdeling Van …. tot Stappenmethode 
 

Bij de opstart van de jeugdafdeling werd eerst gebruik 

gemaakt van diverse literatuur zoals het cursusboek 

Jeugdschaak van de KNSB. De lessen worden afgesloten 

met het afnemen van jeugdexamens; achtereenvolgens het 

pionnen- toren-, en koningsdiploma.  

Al heel snel zijn we bij De Cirkel les zijn gaan geven via 

de alom bekende Stappenmethode. Sindsdien hebben we 

al honderden diploma’s mogen uitreiken. 

Stappenmethode is een lesmethode om kinderen te leren 

schaken. De methode bestaat uit zes stappen. Bij iedere 

stap hoort een handleiding met lessen voor de trainer en 

werkboeken met opgaven voor de leerlingen. 

Naast de ‘Basis werkboeken’ zijn er ‘Extra werkboeken’, ‘Plus werkboeken’, ‘Vooruitdenk werkboeken’ 

en ‘Mix werkboeken’. Jeugdtrainers kunnen naar behoefte één of meerdere van deze boeken aanbieden 

aan hun leerlingen. 

Vanaf seizoen 2014-2015 hebben we goed in beeld wie een stappendiploma hebben behaald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

                                       zomaar een impressie van de speelzaal anno 2018 
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Stappendiploma’s seizoen 2014-2015 

 

Bestuurslid jeugdzaken Ben Verduyn heeft 

in mei 2015 maar liefst 26 schaakdiploma’s  

uitgereikt. Een nieuw clubrecord.  

Opvallend was de 10 van Lisette Brons.  

Ook de negens van Levi van Ginkel,  

Nestor Shirokov, Mats de Jong en Frank  

van Wijngaarden mochten er zijn.  

Voor de schaaktrainers dus alle reden om  

trots te zijn op hun pupillen. Met ook nog  

eens 40 jeugdleden in de boeken, nooit  

eerder had de vereniging zoveel jonge  

clubleden, heeft het seizoen 2014-2015  

de jeugd van De Cirkel vele mooie en  

succesvolle momenten gebracht.                                    de geslaagden in mei 2015 

Hieronder alle geslaagden met hun behaalde cijfer: 

Stap 1: Megi Shirokova (6), Thimo Nooteboom (7,5), Danil Karmadonov (6,5), Alexander Ivanov (8), 

Simon van Wolfswinkel (6), Joas Achterstraat (6), Levi van Ginkel (9-), Lisette Brons (10), 

Thijs Postma (9), Xander Klaassen (8,5), Gijs Trouwborst (7), Tarek Bouwmeester (7,5), 

Nestor Shirokov (9), Corné van Schaik (8+) en Koen van Wijngaarden (8,5). 

Stap 2: Boaz Vreugdenhil (6), Quint de Jong (8,5), Pim Eimers (8,5), Youri Heek (7,5), Joas Stijf (7) en 

Nathan Stijf (8). 

Stap 3: Floris Ros (6), Martijn Treur (7+) en Mats de Jong (9-). 

Stap 4: Frank van Wijngaarden (9) en Rens Leendertz (7). 

 

Stappendiploma’s seizoen 2015-2016 

 

In het seizoen 2015-2016 hebben we twee keer stappen examens afgenomen. 

Op 9 februari 2016 hebben de onderstaande jeugdschakers met succes stappenexamen gedaan. 

(tussenhaakjes het behaalde cijfer) 

Stap 1: Moses de Jong (8), Benaiah de Jong (8), Quinten Fluit (6,5), Nathan Rienks (8,5), 

Niels van Wolfswinkel (7+), David Veenstra (8), Coen Veenstra (10-) en Micha van Ginkel (7-). 

Stap 2: Thijs Postma (8), Lisette Brons (7,5), Xander Klaassen (6) en Koen van Wijngaarden (8,5). 

Stap 3: Quint de Jong (6,5), Fadi el Kasah (8-) en Stijn Kappert (6-). 

 

Op dinsdag 24 mei 2016 hebben opnieuw een aantal jeugdschakers met succes stappenexamen gedaan. 

Stap 1: Mika Asakura (8) en Ben Elenbaas (8,5). 

Stap 2: Niels van Wolfwinkel (8,5), Nestor Shirokov (6) en  

Boaz Wierper (10). 

Stap 3: Koen van Wijngaarden (7+). 

Stap 5: Frank van Wijngaarden (7-). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frank van Wijngaarden behaalde in 2016 diploma stap 5 en is één 

van de grootste talenten die bij De Cirkel het mooie schaakspelletje  

heeft leren spelen. 
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Stappendiploma’s seizoen 2016-2017 

 

Op dinsdag 23 mei 2017 hebben 24 kanjers stappenexamen gedaan. Helaas was het examen voor tien 

schakers nog iets te hoog gegrepen. 

Onderstaand de geslaagden, zij ontvingen op 30 mei het felbegeerde diploma. 

(tussen haakjes het behaalde cijfer) 

Stap 1: Korstian Hoogeveen (7,5),Yarik Shirokov (7,5), Rolf Driessen (8+) en Ruben Wenning (10). 

Stap 2: Quinten Fluit (8,5), Alexander Ivanov (6,5), Nathan Rienks (7), David Veenstra (6) en Tarek 

Bouwmeester (7). 

Stap 3: Boaz Wierper (7), Lisette Brons (6,5), en Pim Eimers (6-). 

Stap 4: Koen van Wijngaarden (6,5) en Floris Ros (7-). 

 

Bijzonder was de 10 die Ruben Wenning wist te behalen. 

Speciale lof voor de pas negenjarige Koen van 

Wijngaarden die de moeilijke stap 4 wist te behalen. 

 

 

 

Floris Ros slaagde op 23 mei 2017 voor stap 4. 

Floris was voordat hij vanwege zijn studie moest stoppen 

diverse jaren een zeer gewaardeerde jeugdtrainer. 

                                                                                                                                                      

      Floris Ros 

 
Stappendiploma’s seizoen 2017-2018 
 

Op 19 december 2017 hebben 17 jeugdschakers van De Cirkel het stappen examen gedaan slechts vier 

schakers haalden het mooie diploma niet. De geslaagden ontvingen na afloop de verdiende felicitaties en 

het felbegeerde diploma. Deze editie kende geen enkele 10, maar wel een paar kanjers die er heel dicht bij 

zaten. Mark van Dijk met een 9,5 en Philip Faour en Korstian Hoogeveen met beiden een 9, hadden bijna 

een aantekening van cum laude op hun diploma. 

Onderstaand de geslaagden, met tussenhaakjes het behaalde cijfer: 

Stap 1: Rutger van der Knijff (8,5), Stan Kodde (8-), Philip Faour (9), Michel Faour (8,5),  

Mark van Dijk (9,5) en Aron van Dijk (8,5). 

Stap 2: Rolf Driessen (6,5), Korstian Hoogeveen (9), Megi Shirokova (6,5), Thimo Nootenboom (6) en 

Ruben Wenning (8,5). 

Stap 3: Niels van Wolfswinkel (6+) en Xander Klaassen (6-). 

 

Op dinsdag 4 juni 2018 werden de stappendiploma’s uitgereikt aan die kanjers die op 29 mei 2018 

examen deden. Alle 12 jeugdschakers haalden een voldoende, dus dat is een groot compliment aan de 

jeugdschakers, maar ook aan de trainers die hen voor dit examen hadden klaargestoomd. 

De geslaagden zijn (tussen haakjes het behaalde cijfer): 

Stap 1: Zakaria Ftatchi (8,5), Bram Feenstra (8), 

David Hofman (7,5) en Jan Baan (8,5). 

Stap 2: Eelco Drijfhout (9), Stan Kodde (6),  

Timon Wierper (8), Moses de Jong (6),  

Benaiah de Jong (7,5), Erik Dadajan (6) en 

Jonathan Karels (9).  

Stap 3: Thijs Postma (6). 
 

 

 

Thijs Postma slaagde 29 mei 2018 voor 

stap 3, inmiddels is Thijs een gerenommeerd                                                         Thijs Postma 
schaker in de senioren competitie. 
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Stappendiploma’s seizoen 2018-2019 

                                                                                                                                     

       

Op 18 december 2018 hebben vier       

jeugdschakers het stappen examen gedaan.  

De geslaagden ontvingen na afloop de 

verdiende felicitaties en het felbegeerde 

diploma. Onderstaand de geslaagden, met 

tussenhaakjes het behaalde cijfer: 

 

       Stap 2: Bram Feenstra (7,5),  

       Zakaria Ftatchi (8) en  

       Yarik Shirokov (7). 

       Stap 3: Nestor Shirokov (8,5). 

     v.l.n.r.: Nestor, Zakaria, Yarik en Bram 
 

Op dinsdag 4 juni 2019 werden de stappendiploma’s uitgereikt aan die kanjers die op 28 mei 2019 

examen deden. Alle 13 jeugdschakers haalden een voldoende, dus dat is een groot compliment aan de 

jeugdschakers, maar ook aan de trainers die hen voor dit examen hadden klaargestoomd.  

De geslaagden zijn (tussen haakjes het behaalde cijfer): 

Stap 1: Amir Ftatchi (9), Quassim Ftatchi (8), Iskander van Gelder (7). Hedwig van Gelder (7+), 

Leo Ma (8+), Kelvin Ma (8,5), Luuk Rietkerk (8), Friso Smelt (10) en Rachel van Wijngaarden (9). 

Stap 2: Artem Malashenko (6). 

Stap 3: Eelco Drijfhout (8,5), Alexander Ivanov (8) en Bram Feenstra (9). 

 

Stappendiploma’s seizoen 2019-2020 

 
Op 10 december 2019 hebben maar liefst 13 jeugdschakers, onder toeziend oog van examinator Eip 

Janssen, met succes stappenexamen gedaan. Het felbegeerde diploma werd hen op 17 december door 

Robert Degenhart overhandigd (tussenhaakjes het behaalde cijfer). De geplande stappenexamens in mei 

konden vanwege het coronavirus helaas geen doorgang vinden. 

Stap 1: Marit Groothedde (8,5) en  

Ruben Bosselaar (9). 

 

Stap 2: Friso Smelt (9), Joas Achterstraat, 

Philip Faour (9) en Mark van Dijk (8).    

 

Stap 3: Zakaria Ftatchi (7,5), Korstian  

Hoogeveen (6,5), Jonathan Karels  (8,5) en 

Megi Shirokova (8).                         

 

Stap 4: Bram Feenstra (6,5), Thijs  

Postma (6,5) en Nestor Shirokov (6). 

                                                                  v.l.n.r. Zakaria,  Korstian, Megi en Jonathan 
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Stappendiploma’s seizoen 2020-2021 

 

Het coronavirus heeft naast het lesgeven ook de stappenexamens dwarsgelegen. Vanwege het lesgeven op 

afstand hebben we niet, zowel in december als in mei, het spannende moment van het halen van een 

stappendiploma met z’n allen kunnen vieren.  

Toch hebben we met veel trots kunnen vaststellen dat  

ondanks corona trainer Tom Smit het hele seizoen 

Koen van Wijngaarden en Nestor Shirokov les op 

afstand heeft Kunnen geven. De online lessen met als 

doelstelling dat zij beiden voor stap 5 zouden gaan. 

En stap 5 haal je niet zomaar; daar moet alles voor uit 

de kast worden getrokken.  

Op 18 mei 2021 hebben zij allebei het examen 

gedaan. Maar liefst 24 moeilijke vragen waar ze 1 

uur en 15 minuten de tijd voor hebben gehad.  

  Allebei zijn ze met een 7 geslaagd. 

  Een geweldig resultaat voor zowel Koen als Nestor.  

             Koen                  Nestor 
 

Stappendiploma’s seizoen 2021-2022 

 

Ook het seizoen 2021-2022 heeft het coronavirus de stappenexamens 

parten gespeeld. Op dinsdag 2 november 2021 deden, onder toeziend 

oog van examinator Eip Janssen, vijf jeugdschakers met succes 

stappenexamen. 

Stap 1: Kaithlyn Liew (9), Gersom Baan (8) en Joshua Westerink. 

Stap 2: Rachel van Wijngaarden. 

Stap 3: Artem Maleshenko . 

Op 25 januari 2022 mochten Artem en Kaithlyn hun diploma 

in ontvangst nemen.                                                                                       Artem               Kaithlyn 

 

Op 10 mei 2022 slaagden maar liefst 18 jeugdschakers voor het stappen examen.                                                                        

Op de slotavond op 31 mei mochten deze kanjers hun felbegeerde diploma in ontvangst nemen. 

Stap 1: Michael al Chammani (6), Micha van de Braak (7), Sem van de Braak (7,5), Jona Brijder (8),  

Ernst Don (10), Casper van Engelen (8,5), Malina Ferfet (6), Hayleigh Liew (8,5), Bob Lok (10),  

Nathan Looyen (10), Bent Mout (8),  Amélie Nuhoff (7), Jonathan van Vulpen (8,5) en Lois Wierper (9). 

 

Stap 2: Kelvin Ma (7) 

Stap 3: Yarik Shirokov (7) 

Stap 5: Bram Feenstra (7)  

 

Stap 6: Nestor Shirokov (6,5) 

 

 

  

 Nestor                                        Bram 
 

 

 

 

 

 

 Kelvin                  Yarik                   ‘de drie tienen’ 
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Jeugdafdeling overzicht kampioenen 
 

Met ingang van seizoen 2002-2003 zijn we gestart met de 

jeugdcompetities. De eerste drie seizoenen was er één 

groep en met ingang van seizoen 2005-2006 zijn we 

begonnen met een Subgroep en een Topgroep. 

De ervaren jeugdspelers komen uit in de Topgroep en de 

beginnende spelers komen uit in de Subgroep. Met ingang 

van het seizoen 2015-2016 hebben we de jaarlijkse 

competitie onderverdeeld in een wintercompetitie en een 

zomercompetitie. 

 

Overzicht van alle kampioenen tot en met seizoen 2021-2022: 

Seizoen; Topgroep:     Subgroep: 

2021-2022 Zomerkampioen: Alexander Ivanov  Zomerkampioen: Kaithlyn Liew 

2021-2022 Winterkampioen: Bram Feenstra  Winterkampioen: Rachel van Wijngaarden  

2020-2021 Géén kampioenen i.v.m. corona  Géén kampioenen i.v.m. corona 

2019-2020 Zomerkampioen: Koen van Wijngaarden Zomerkampioen: Artem Malashenko 

2019-2020 Winterkampioen: Jonathan Karels  Winterkampioen: Kelvin Ma 

2018-2019 Zomerkampioen: Nestor Shirokov  Zomerkampioen: Megi Shirokova 

2018-2019 Winterkampioen: Koen van Wijngaarden Winterkampioen: Megi Shirokova 

2017-2018 Zomerkampioen: Koen van Wijngaarden Zomerkampioen: Stan Kodde  

2017-2018 Winterkampioen: Pim Eimers   Winterkampioen: Korstian Hoogeveen 

2016-2017 Zomerkampioen: Koen van Wijngaarden Zomerkampioen: Nathan Rienks 

2016-2017 Winterkampioen: Fadi el Kasah  Winterkampioen: Alexander Ivanov 

2015-2016 Zomerkampioen: Mats de Jong  Zomerkampioen: Lisette Brons 

2015-2016 Winterkampioen: Quint de Jong  Winterkampioen: Koen van Wijngaarden  

2014-2015 Frank van Wijngaarden   Quint de Jong 

2013-2014 Ruben de Vries    Jorim Laanstra 

2012-2013 Tim Evendijk     Joël Rijsbergen 

2011-2012 Timon Huizinga    Rowan van der Steen 

2010-2011 Cisko Loos     Timo Maarse 

2009-2010 Jim Pronk     Huib Poot 

2008-2009 Agnes Choynacki    Jeremy van den Heuvel 

2007-2008 Rutger Degenhart    Tim Evendijk 

2006-2007 Ruben Doornenbal    David de Vries 

2005-2006 Jan Pijkeren     Rutger Degenhart 

2004-2005 Floris Busscher    n.v.t. 

2003-2004 Floris Busscher    n.v.t. 

2002-2003 Floris Busscher    n.v.t. 

 

              

. 

 

 

 

 

           

                    

                                                

 

        
Floris Busscher (links) in actie tegen Martijn Bakker,                 Kelvin Ma winterkampioen 

tijdens jeugd-massakamp, 12 september 2002.          seizoen 2019-2020 
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Jeugdafdeling interne competities 
 

Om alle interne competities van de jeugd in 

dit jubileumboek op te nemen ging wat te ver, 

we hebben een willekeurige keuze hierin 

gemaakt. 

 

Seizoen 2013-2014 
 

Topgroep 

Eindstand: 

1e. Ruben de Vries 

2e. Rowan van der Steen 

3e. Mark Bakker 

 

     v.l.n.r. Rowan, Ruben, Mark 
 

Seizoen 2014-2015  
 

Topgroep 

De titel voor Frank van Wijngaarden stond  

voor aanvang van de laatste ronde al vast. 

Niemand kon Frank nog inhalen, ook Mark Bakker 

niet, die vooraf als zijn grootste rivaal werd gezien.  

Maar Mark stortte in de tweede seizoenshelft in 

en belandde uiteindelijk zelfs buiten het podium: 4
e
.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                Mark Bakker 
 

Rowan van der Steen en Stijn Kappert gristen het 

zilver en brons voor zijn neus weg. Rens Leendertz 

pakte knap de vijfde plaats. Om de eindzege nog 

meer glans te geven eindigde ook Franks laatste partij 

in een overwinning; een honderd procent score.   

                         Frank van Wijngaarden 
 

De naam van Frank, die in de tweede helft van het seizoen alleen maar overwinningen boekte, kon op de 

wisselbeker worden bijgeschreven. 

De jongste jeugdkampioen in de geschiedenis van De Cirkel: 11 jaar. Een unieke prestatie. 
 

Subgroep 

Quint de Jong is de grote winnaar geworden van de dubbelrondige                Fadi el Kasah 
slotronde. Twee zeges op rij gaven hem een onoverbrugbare  

voorsprong op Fadi el Kasah, zijn grootste belager. Die moest zich 

schikken in de tweede plaats. Derde werd Pim Eimers. Omdat Fadi  

verloor van Pim en Quint Youri aftroefde, was de wedloop al één  

ronde voor het einde beslist. De laatste partij was alleen nog aardig  

voor de statistieken, want de tweede plaats van Fadi en de derde 

plaats van Pim kwamen niet meer in gevaar. Youri besloot het 

seizoen op de minst benijdenswaardige  plaats: 4
e
.  Niet minder dan 

24 spelers lieten in de subgroep zien wat ze waard waren.        
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Jeugdafdeling interne competities (vervolg) 
 

Seizoen 2016-2017 zomercompetitie 
 

Topgroep 

Op 30 mei 2017 werd de laatste ronde gespeeld. Koen van Wijngaarden was al niet meer in te halen en hij 

werd de terechte kampioen, hij bevestigde zijn kunnen door met zwart van Nestor Shirokov te winnen. 

Xander Klaassen wist de tweede plaats te veroveren door een overwinning op de ietwat teleurstellende 

Fadi el Kasah. Op de derde plaats eindigde Floris Ros. 

 

Subgroep 

Alexander Ivanov won in de laatste ronde op 30 mei van Megi Shirokova 

en werd daarmee kampioen van de subgroep. 

Megi stond lang bovenaan maar moest nu genoegen nemen met de 

tweede plaats. Ruben Wenning is door de remise tegen Erik Dadajan  

derde geworden en laatstgenoemde viel daardoor net buiten de prijzen.  

Gepromoveerd naar de topgroep zijn Alexander Ivanov, Ruben Wenning 

en Erik Dadajan. 

 

                              Alexander Ivanov 

 
Seizoen 2018-2019 wintercompetitie 

 

Topgroep 

Koen van Wijngaarden werd kampioen in de 

wintercompetitie, Nestor Shirokov werd tweede 

en Jonathan Karels legde beslag op de derde 

plaats. Opvallend is dat dit trio anno 2022 nog 

bij De Cirkel in de senioren competitie actief is. 

De doorstroming jeugd naar senioren hiermee 

bevestigende. Ook opvallend dat hetzelfde trio 

ook in de zomercompettie van 2019 de prijzen 

verdeelde. Nestor werd toen kampioen,  

Koen tweede en Jonathan moest zich wederom 

tevreden stellen met de derde plaats. 

      Jonathan                 Koen                     Nestor 
Subgroep 

Megi Shirokova was 

ongenaakbaar in het seizoen 

                  2018-2019.  

Ze werd niet alleen kampioen 

van de wintercompetitie maar 

wist ook het kampioenschap 

van de zomercompetitie 

binnen te halen. 

I         In de wintercompetitie werd 

Timon Wierper heel knap 

tweede en legde Eelco 

Drijfhout beslag op de derde 

plaats.                

In de zomercompetitie werd 

Yarik Shirokov derde en Bram 

Feenstra tweede.   

                  Eelco                     Timon             Megi 
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Jeugdafdeling interne competities (vervolg) 
 

Seizoen 2019-2020 wintercompetitie 

 

Topgroep 

Jonathan Karels wist met een 100% score het winterkampioenschap 

binnen te halen. Koen van Wijngaarden werd tweede en Korstian  

Hoogeveen derde. Toen begin maart 2020 het coronavirus uitbrak 

hadden we eerste instantie de hoop dat we in mei of juni de draad wel 

weer konden oppakken, helaas de praktijk werd anders. Medio mei heeft  

het bestuur van De Cirkel besloten dat de tussenstand in de  

zomercompetitie ook de eindstand was. Er werden slechts vier ronden 

gespeeld. Winnaar is Koen van Wijngaarden geworden, gevolgd door 

Korstian Hoogeveen en Jonathan Karels moest zich tevreden stellen 

met de derde plaats.                                                                                           Jonathan Karels 
 

Subgroep 
 

Kelvin Ma wist heel overtuigend het kampioenschap binnen te 

halen. Friso Smelt werd tweede en Artem Malashenko derde. 

Voor het zomerkampioenschap konden vanwege de uitbraak van 

het coronavirus slechts negen ronden worden gespeeld.  

Artem Malashenko werd zomerkampioen, Amir Ftatchi legde  

beslag op de tweede plaats en Kelvin Ma moest genoegen nemen 

met de derde plaats. 
 
 
 

         

           Artem                       Friso 
 

Seizoen 2020-2021  

 

Vanwege corona hebben we in het seizoen 2020-2021 maar enkele 

wedstrijden voor de interne competities kunnen schaken.  

Daarom zijn er dit seizoen geen prijzen verdeeld.  

Wel hebben diverse 

jeugdschakers meegedaan                                         Pim Eimers 
aan de online competities.  

Online cyclus 1 - 21 oktober 2020 t/m 19 januari 2021 

Pim Eimers was bij vier van de 12 ronden de sterkste, op de voet 

gevolgd door Bram Feenstra met drie overwinningen. 

Ook Jonathan Karels had geregeld succes bij het online schaken.  

Online cyclus 2 - 26 januari 2021 t/m 1 juni 2021 

                         Bram Feenstra Eindstand na negentien speelavonden: 

1. Pim Eimers 2. Jonathan Karels 3. Bram Feenstra 

      

Trouwe deelnemers bij het online schaken waren: 

 

 

 

 

 

 

 

             Alexander Ivanov             Artem Malashenko                    Jonathan Karels 
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Jeugdafdeling Interne competities (vervolg)  

 

Jubileumseizoen 2021-2022 wintercompetitie 

 

Subgroep 

Op 25 januari 2022 was de prijsuitreiking 

wintercompetitie. We konden wederom door het 

coronavirus niet alle geplande ronden spelen.  

Rachel van Wijngaarden was de sterkste en pakte de 

eerste prijs. Rachel was op 25 januari afwezig en heeft de 

beker later overhandigd gekregen. 

Wel aanwezig de nummers twee en drie (foto rechts) 

Ernst Don (links) en Kaithlyn Liew (rechts). 
 

 

Topgroep 

Ook in de topgroep werden minder wedstrijden 

gespeeld dan gepland. 

Na een spannende strijd werd Bram Feenstra 

(midden) eerste, gevolgd door Alexander Ivanov 

(links) en Eelco Drijfhout (rechts) die tweede en 

derde werden.  
 

 

 

 

 

Jubileumseizoen 2021-2022 zomercompetitie 

 

Op 31 mei 2022 was de prijsuitreiking van 

zomercompetities. Naast de subgroep en 

topgroep was er voor het eerst ook een 

competitie voor de aspirantengroep. 

 

Topgroep  

Alexander Ivanov werd eerste, gevolgd door 

Bram Feenstra en als derde eindigde Eelco 

Drijfhout 

 

Aspirantengroep 

Michaël al Chammani pakte de eerste prijs.  

Gevolgd door Casper van Engelen en 

Jonathan van Vulpen die respectievelijk 

tweede en derde werden. 
 

 

 

 

 

 

 

Subgroep 

Winnaar werd Kaihtlyn Liew, Ernst 

Don legde beslag op de tweede plaats. 

De derde plaats was voor Rachel van 

Wijngaarden. 
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Tinnen Soldaat jeugdschaaktoernooi algemeen  
 

 
In het seizoen 2005-2006 kwam ons oud-lid Bé Eshuis het bestuur verrassen met een aanbod dat een 

sponsor onze schaakvereniging De Cirkel wilde helpen een jeugdtoernooi op te zetten. De Tinnen Soldaat, 

al meer dan 25 jaar dé spellenspeciaalzaak van Ede, was de beoogde sponsor. Het aanbod werd uiteraard 

zeer welwillend begroet. Maar in de beginfase niet door alle bestuursleden. Wat zouden de leden wel niet 

zeggen van de aangeboden, misschien gewelddadige spellen. Heel snel bleek dat de vrees daarvoor 

ongegrond was. Bijna 98 procent van De Cirkel leden vonden het een goed voorstel en gaven 

toestemming dat De Tinnen Soldaat de naam aan het toernooi mocht verbinden. Bé Eshuis kon de zaken 

afronden met de eigenaren, echtpaar Anneke Harms en Bernhard Nusselder. De overeenkomst is voor 

beide partijen zeer succesvol geweest. De laatste en zestiende editie van het jeugdschaaktoernooi De 

Tinnen Soldaat was 30 april 2022. De vijftiende editie in 2020 kende een mooi resultaat voor de 

jeugdafdeling van De Cirkel. Nestor Shirokov, was na Jan Pijkeren het tweede Cirkel jeugdlid dat dit 

inmiddels landelijk bekende jeugdschaaktoernooi op zijn naam schreef. De contacten met het echtpaar 

Anneke Harms en Bernard Nusselder zijn altijd gebleven. Ook nadat zij de zaak overdroegen aan hun 

opvolger Martyn Dignum. Het jaarlijkse Tinnen Soldaat toernooi, vrijwel altijd op de eerste zaterdag van 

januari, trok uit het hele land jeugdschakers aan. Gemiddeld zo’n honderd jeugdige schakers waren 

aanwezig. Mede door de goede organisatie viel er vrijwel nooit een wanklank te horen. Een toernooi 

organiseren vraagt inspanning van de leden. En dat is ook het mooie van schaakvereniging De Cirkel. In 

de loop der jaren hebben tientallen vrijwilligers de zaterdag benut om de groepen schakers op een 

kindvriendelijke wijze te laten schaken. Ook de plaatselijke pers heeft jaarlijks veel aandacht aan het 

toernooi besteed. Het echtpaar Anneke en Bernard was vrijwel elke toernooi dag aanwezig met een stand 

in De Open Hof. De sponsoring was echt een win-win situatie. En de jeugd genoot bij de kraampjes. De 

spelletjes vonden gretig aftrek.  

Wat mooi dat het toenmalige bestuur de knoop doorhakte en koos voor De Tinnen Soldaat.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

          Jim Pronk (eerste links) en                                                                                                             

‘                                                           ‘De Vriesjes’ 

 

                              impressie december 2008 

 

             
   

Grand Prix  

cyclus 
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Tinnen Soldaat jeugdschaaktoernooi algemeen (vervolg)  
 

Tinnen Soldaat en De Cirkel was een goede match. 

 

In de zaal waar het allemaal vijftien jaar geleden begon (tafeltennisclub BIT.nl) heeft uw eindredacteur op 

17 februari jl. een gesprek gevoerd met Anneke Harms. Zij was als eigenaresse van spellenspeciaalzaak 

De Tinnen Soldaat decennialang begunstiger van ons jeugdschaaktoernooi.  

,,Ik kijk met heel veel plezier terug op vijftien jaar sponsoren van het door De Cirkel georganiseerde 

jeugdschaaktoernooi. Dat het jeugdschaaktoernooi de naam ‘Tinnen Soldaat’ kreeg vervult mij met trots”, 

opent voormalig eigenaresse Anneke Harms. Op de vraag hoe de sponsoring begon is het even stil. ,,Ik 

weet nog wel dat op mijn tafeltennisclub (BIT.nl) de vraag kreeg of ik geen interesse had de bekendheid 

van onze zaak (De Tinnen Soldaat, red.) te vergroten. De Tinnen Soldaat was de spellenspeciaalzaak van 

Ede en omgeving. We verkochten Magic, Yugioh, Warhammer, Harry Potter, Kolonisten van Catan, Tiny 

Epic Quest, bordspellen en nog veel meer. De vraag van Bé Eshuis overviel me wel even. Na enige 

bedenktijd heb ik ingestemd met sponsoring. Daar waren wat mij betreft twee goede redenen voor. In de 

eerste plaats de overeenkomst tussen de door ons te verkopen spellen en het schaken door de jeugd. Een 

potentiële doelgroep voor mijn assortiment. In de tweede plaats wilde ik iets op maatschappelijk gebied 

voor het Edese terugdoen. Ik moet zeggen, nu vijftien jaar later, dat ik met heel veel plezier op de 

afgelopen jaren terugkijk.” 

De Cirkel, De Open Hof en de jeugdige schakers 

bleken zoals eerder opgemerkt een goede match. 

,,Nee, ik heb de sponsoring nooit gedaan met alleen 

een winstoogmerk. Integendeel, je bent een hele 

zaterdag kwijt. De winkel op de Soembalaan bleef 

gesloten. Dus geen klandizie”, lacht Anneke Harms. 

Maar er stond wel wat tegenover op de jaarlijkse 

speeldag van het Tinnen Soldaat toernooi. ,,Ik mocht 

een mooie kraam in de hal van De Open Hof 

neerzetten. Natuurlijk hadden we de nodige spellen 

bij ons. De demo’s werden geen minuut ongebruikt 

gelaten. Daarmee konden kinderen het spel zelf 

uitproberen en kijken of ze het leuk vonden. 

Op de toernooidag zelf werd misschien niet zoveel 

omgezet, maar de weken erna kwamen toch een aantal ouders met kinderen kijken wat wij zoal aan te 

bieden hadden”, gaat Anneke Harms verder. 

 

Naast het zakelijke denkt Anneke nog om met plezier terug aan De Open 

Hof. ,,Naast de gastvrijheid van de beheerder hebben wij ook gesmuld van 

zijn broodjes kroket. 

Zelf zijn wij (echtgenoot Bernard, red.) niet zo van deze hapjes.  

Maar in De Open Hof hebben wij ons er te goed aangedaan.  

Jezelf een keer verwennen, daar is toch niets mis mee”, oordeelt Anneke. Haar echtgenoot Bernard was op 

de toernooidagen haar steun en toeverlaat. ,,Bernard is van beroep kinderpsychiater. In die zin heeft hij 

veel affiniteit met de jeugd. Hij zorgde dat de spullen naar De Open Hof werden gebracht. Hielp mij bij 

het inrichten van de bekende kraam, enz. Heel leuk was dat de deelnemers ons als een onderdeel van de 

schaakvereniging zagen. Het was bij tijd en wijle een feest der herkenning. De deelname leeftijd was 

tussen de acht en achttien jaar als ik het goed heb. Een groot aantal deelnemers zagen we zeker vijf tot zes 

jaar achter elkaar terug. Heel leuk en daar genoten Bernard en ik echt van.” 

 

Hoewel Anneke zelf niet al te veel heeft met schaken, maar het wel leuk vond, zag zij deelnemers in de 

loop der jaren groeien tot echte partijtijgers. ,,Ik weet nog goed dat er soms hele jeugdige kinderen van 

een jaar of acht/negen binnen een minuut of tien weer bij ons aanklopten voor een spel. Het leek wel of 

voor hen schaken de nevenbezigheid was naast het verkennen van de aangeboden spelletjes. Maar werden 

ze wat ouder duurden de partijen langer en was het omgekeerd. Dat vond ik best fascinerend”, meent 

Anneke. 
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Ook de prijsuitreiking na afloop van het Tinnen 

Soldaat toernooi was voor Anneke een feest der                             prijsuitreiking door   

herkenning. ,,Ik werd dan gevraagd mede de    Anneke Harms en Ben Verduyn 
bekers uit te reiken. Voor mijzelf dat had echt niet  

gehoeven. Maar het gaf anderzijds wel aan dat de 

jeugdcommissie van De Cirkel ons niet als een 

geldkraan zag. Nee, als een serieuze partner 

waarvoor respect was. De kinderen keken mij in  

het begin aan met een blik van: geef die prijs nu 

maar ik wil weer weg naar huis en/of spellenkraam.  

Later wisten ze niet beter dan dat dit ritueel juist 

bij het Tinnen Soldaat toernooi hoorde.  

Nee, ik hoorde eigenlijk nooit een wanklank. 

Ik denk dat de toernooiorganisatie en ik als 

Eigenaar van De Tinnen Soldaat, ons volledig in 

dienst stelden van de jeugd. En zij ons daarom  

met respect en de nodige egards behandelden. 

Ik kan mij niet herinneren echt ‘boos’ te zijn geweest op iets of iemand”, meent Anneke Harms. 

,,Wat ik ook heel bijzonder vond was het feit dat de PR - afdeling van De Cirkel al die vijftien jaar een 

artikel in de Ede Stad (plaatselijk nieuwsblad, red.) of op de Ede Stad internetsite plaatsten. Dat betekende 

voor mijn zaak extra reclame”, lacht Anneke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2018 droeg zij De Tinnen Soldaat over aan Martyn Dignum. ,,Ook Martyn bleef het Cirkel 

jeugdschaaktoernooi ondersteunen via sponsoring. Maar dit juist in een periode waarin corona en alle 

daaraan verbonden maatregelen toesloegen. Naast het feit dat Martyn dus niet de sfeer in De Open Hof 

heeft kunnen proeven, heeft hij eind 2021 ook besloten met de zaak te stoppen. Een parel als 

spellenspeciaalzaak De Tinnen Soldaat, ik durf te zeggen een ‘unieke’ winkel heeft in Ede de deuren 

gesloten. Natuurlijk heb ik daar weleens aan teruggedacht de afgelopen maanden. Ook in het besef dat De 

Cirkel daardoor zonder sponsor is komen te zitten. Daarom heb ik toegezegd de sponsoring die al deed 

toen ik een winkel had, voorlopig voort te zetten. Dat in de hoop dat de schaakvereniging die mij dierbaar 

is geworden, een opvolger vindt. En dat vind ik ook weer typisch De Cirkel. Het antwoord was dat men 

heel blij was met mijn aanbod. Maar ook dat men op zoek gaat naar een mogelijke opvolger. En dat zodra 

dit rond is mijn aanbod kan vervallen. Men had ook kunnen zeggen, zo voorlopig zijn we een aantal jaren 

voor wat betreft sponsoring onder de pannen. Daarna zien we wel verder. Dat men een andere invalshoek 

kiest waardeer ik zeer”, besluit Anneke Harms. 
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Jarenlang heeft Anneke Harms van spellenspeciaalzaak De 

Tinnen Soldaat ons jeugdschaaktoernooi gesponsord.  

Mede vanwege haar gezondheid was zij genoodzaakt begin 

2018 met haar winkel te stoppen en dus ook een punt te zetten 

achter de jarenlange sponsoring.Anneke werd aan het eind van 

het toernooi uitgebreid door De Cirkel in de bloemetjes gezet. 

Gelukkig wist ze een opvolger voor haar winkel te vinden, dus 

De Tinnen Soldaat bleef in ieder geval voorlopig bestaan.  

De nieuwe eigenaar Martyn Dignum heeft aan de sponsoring 

van ons jeugdtoernooi een vervolg gegeven. Helaas voor 

Martyn gingen zijn zaken vanwege het coronavirus zo slecht 

dat hij eind 2021 de deuren van zijn winkel moest sluiten. 

Anneke Harms vond dit zo vervelend voor zowel Martyn 

Dignum als De Cirkel dat ze op persoonlijke titel de 

sponsoring voor Tinnen Soldaat 2022 voor haar rekening 

    Robert & Anneke heeft genomen. 

 

Tinnen Soldaat overzicht winnaars 
 

2006: Tijmen Kampman 

2007: Koen Rieksen 

2008: Justin Gunther 

2009: Jan Pijkeren (De Cirkel) 

2010: Ivo Knottnerus 

2011: Jorik Quint 

2012: Dimitry Brons 

2013: Geert van Hoorn 

2014: Arthur Maters                                  Jan  

                                                 Pijkeren 
2015: Arthur Maters 

2016: Tobias de Vries 

2017: Matthijs van Dodeweerd 

2018: Matthijs van Dodeweerd 

2019: Bram Zaalmink 

2020: Nestor Shirokov (De Cirkel) 

2021: vanwege corona geen toernooi 

2022: Nestor Shirokov (De Cirkel) 

                                         Nestor Shirokov 

 

 

 

 
                                                    

 

 

 

                                            

 

     

 impressiefoto 2008 
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2009 

Cirkelspeler Jan Pijkeren uit Ede heeft het door de schaakvereniging De Cirkel uitstekend georganiseerde 

'Tinnen Soldaat' jeugdschaaktoernooi zaterdag 11 februari 2009 gewonnen. Dat ging echter niet zonder 

slag of stoot. Pijkeren scoorde evenals Jan van Dorp (De Toren) 4,5 punt uit vijf partijen. Een barrage was 

nodig om de winnaar te kronen. 

Jan Pijkeren:,, In de poulefase eindigde de partij in 'pat'. Ik vergat in grote tijdnood mijn paard te 

verzetten.'' De barrage partij werd er ook één om nooit te vergeten. ,,Een snelschaakpartij is soms net een 

loterij. Het ging lang gelijk op. We verbruikten beiden ongeveer evenveel bedenktijd. Met allebei nog 

ongeveer 55 seconden op de klok, kreeg ik de mogelijkheid met mijn paard - via een aftrekaanval op zijn 

koning - zijn stelling binnen te komen. Hij (Jan van Dorp) zag echter alleen dat mijn paard zijn koning 

aanviel. Maar ook mijn loper pende de koning met schaak. Hij zette mij 'schaak' in plaats van eerst zijn 

eigen koning te bevrijden. Helaas een onreglementaire zet. Dat betekent in het snelschaken dat ik de winst 

kon claimen. Een wat jammerlijk einde van een spannende barrage. Maar ik ben bijzonder blij met deze 

zege.'' 

Jan Pijkeren won daarmee het zesde IJSCO toernooi, waarvan er in totaal twaalf binnen de Oostelijke 

Schaakbond worden afgewerkt. Het werd een prachtige schaakdag in denksportcentrum De Open Hof. De 

critici die te vaak vinden dat schaken geen 'sport' is, kwamen bedrogen uit. Bijna honderd jongelui 

kruisten de degens. Het betekende dat het jeugdschaaktoernooi van 11 februari als een ware zegetocht 

voor de schaaksport de boeken in kan. 

 

2013 

Het achtste Tinnen Soldaat jeugdschaaktoernooi is gewonnen door de twaalfjarige Geert van Hoorn. 

Het bij het Arnhemse De Toren schakende Westervoortse talent wilde halverwege nog geen prognose 

afgegeven. ,,Of ik ga winnen? Geen idee, het is best een sterke groep", meende de nuchtere Van Hoorn. 

Kennelijk bevalt het de jonge Geert wel in deze omgeving. Eerder was hij ook al winnaar van het 31e 

jeugdschaaktoernooi in Bennekom. ,,O, dat was ik alweer vergeten. Daar scoorde ik 6 uit 7. Vandaag 

(zaterdag, red.) 4,5 uit 5. Niet slecht toch?", glimlachte de jongeling. Hij onderging de prijsuitreiking met 

een glimlach. De zoveelste trofee was binnen. Toch was hij niet de hoogst ingeschaalde speler. Op grond 

van de rating gingen Frank van Hoorn (De Toren), Dominic van Dijk en Pieter Verhoef (ASV) hem voor. 

Maar de praktijk was weerbarstig, en Geert van Hoorn moest alleen tegen Dimitrios Loutragotis een halfje 

prijsgeven. ,,Een mislukt kwaliteitsoffer. Ik kon gelukkig naar herhaling van zetten, en dus remise 

grijpen", analyseerde Geert nuchter.  

In de tweede groep moest Willeke Knottnerus tegen vijf jongens knokken. Maar het ging haar bijzonder 

goed af. Knottnerus werd winnaar voor Cirkelaar Cisko Loos. Bizar was het eindresultaat tegen Cirkelaar 

Lucas de Vries. In een eindspel waarin De Vries een toren voorsprong kende, bood zij pardoes een toren 

aan. Zonder nadenken nam de Edenaar het geschenk in ontvangst. Daarmee overziend dat er een 'pat' 

stelling ontstond. 

Flink wat deelnemers van De Cirkel 

kregen uit handen van Ben Zee een 

beker. Dat waren Cisko Loos, hij werd 

tweede in groep A. In groep drie wist 

Jim Pronk de derde plaats te 

veroveren. Ruben de Vries en Tim 

Evendijk eindigden als zesde en 

zevende. Michel van der Lans van De 

Cirkel werd in groep 8 gedeeld vijfde. 

Succes was er in groep 9 voor winnaar 

Jorim Laanstra.  Timo Stijf ook van 

De Cirkel werd vijfde. Cirkelaar Davy 

Pot werd in groep tien netjes vierde. 

 

                             prijsuitreiking 2013 
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2015 

Alweer de tiende editie van het Tinnen Soldaat. De circa 80 deelnemers kwamen uit heel Nederland. In de 

eerste groep, gewonnen door Arthur Maters van De Toren, pakte Mark Bakker heel knap de derde plaats. 

Frank van Wijngaarden kwam in dezelfde groep nooit lekker in zijn spel en bleef op een half punt steken. 

Andere spelers van De Cirkel die in de prijzen vielen: Timo Stijf tweede in groep 4, Fadi el Kasah ook 

tweede maar dan een groep lager, terwijl in groep 9 Nestor Shirokov vriend en vijand verraste met zilver. 

En om de zilvervloot van De Cirkel compleet te maken, in groep 10 ging het lefgozertje Joas Achterstraat 

ook met de tweede prijs huiswaarts. Levi van Ginkel tot slot, ja ook De Cirkel, eindigde in dezelfde groep 

als derde. 
 

2016 

Op zaterdag 2 januari 2016 mochten we maar liefst zo’n 90 jeugdschakers verwelkomen op ons Tinnen 

Soldaat toernooi in de IJsco cyclus. Heel fijn was het dat bijna alle jeugd schakers van De Cirkel zich 

hadden aangemeld. Winnaar van de A-groep werd Tobias de Vries. 

In de F-groep succes voor De Cirkel, Koen van Wijngaarden behaalde een mooie tweede plaats. 

In de I-groep was het Lisette Brons die met de hoogste eer ging strijken, in deze poule behaalde Boaz 

Vreugdenhil een knappe tweede plaats.  

In de J-groep pakte debutant David Veenstra een zeer verdienstelijke derde plaats. 

Moses de Jong won in de K-groep het zilver. 

De L-groep werd beheerst door De Cirkel, Niels van Wolfswinkel werd eerste en Levi van Ginkel tweede. 

 

2017 

We hadden 7 januari gehoopt en gerekend op een record aantal deelnemers, maar helaas moesten we op 

zaterdagmorgen vanwege het weer zo’n 25 afmeldingen noteren.  

In groep A had leider Tom Pronk de handen vol toen na afloop bleek dat maar liefst 4 van de 6 

jeugdschakers een score van 3 punten hadden. 

Matthijs van Dodeweerd, Stein van Tol, Mark Bakker en Frank van Wijngaarden. Onderlinge resultaten 

moest uitkomst brengen, hierdoor werd Matthijs van Dodeweerd kampioen, Mark Bakker tweede en Stein 

van Tol derde. Helaas viel Frank hierdoor net buiten de prijzen. 

Ook buiten de prijzen viel Jim Pronk, in de laatste ronde verloor hij van Frank van Wijngaarden en bleef 

zo op 2,5 punt steken, een 5
e
 plaats. Een toch ietwat teleurstellend resultaat was er voor Ruben de Vries, 

Ruben presteert in onze interne competitie aanzienlijk beter, maar heeft in de partijen ‘met maar’ 25 

minuten bedenktijd meer moeite. 

In groep B behaalde Tim Evendijk een hele mooi 

tweede plaats. 

Ook groep D was vertegenwoordigd met één Cirkel 

speler te weten Koen van Wijngaarden. Koen is gek 

op uitdagingen en die kreeg hij ook in de sterk 

bezette D-groep. Koen wist 2,5 punten te behalen 

en viel hierdoor net buiten de prijzen. 

In groep F maar liefst drie schakers van De Cirkel. 

Xander Klaassen wist beslag te leggen op een hele 

mooie tweede plaats. Lisette Brons mocht met maar 

een half puntje minder de derde prijs in ontvangst 

nemen. Net buiten de prijzen viel Alexander Ivanov 

met een verdienstelijke vijfde plaats. In groep G was De Cirkel vertegenwoordigd met vier jeugdschakers. 

Helaas vielen ze alle vier net buiten de prijzen. Nathan Rienks werd vierde, Thijs Postma zesde, Moses de 

Jong zevende en Michel Faour achtste. 

Een hele mooie derde prijs was er voor Benaiah de Jong in groep H. Thimo Nootenboom viel met 4,5 

wedstrijdpunten in groep H net buiten de prijzen. Groep I: voor Ruben Wenning was dit het eerste 

jeugdtoernooi waaraan hij meedeed, en hij mocht gelijk de eerste prijs in ontvangst nemen. Ook voor 

Philip Faour was dit toernooi de primeur, voor een jeugdschaker die pas kort op schaakles zit was de 

derde prijs een fantastisch resultaat. 
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2018 

Op zaterdag 6 januari 2018 vond het 13
e
 Tinnen 

Soldaat toernooi plaats. Vanwege de heersende griep 

wat afmeldingen, maar toch mochten we nog 71 

jeugdschakers verwelkomen. 

We hadden graag de titel van dit toernooi binnen De 

Cirkel gehouden en waren daarom ook blij dat Frank 

van Wijngaarden zich had ingeschreven, helaas was 

Frank één van de genoemde griepgevallen. 

Maar De Cirkel had voor groep A nog drie ijzers in het 

vuur, Mark Bakker, Ruben de Vries en Tim Evendijk. 

Zouden zij het de twee favorieten Matthijs van Dodeweerd en Sasa Albers nog moeilijk kunnen maken? 

Helaas voor ons, Matthijs en Sasa eindigde gedeeld eerste en via een barrage prolongeerde Mathijs de 

titel. Tim Evendijk wist als enige tegen de twee toppers remise te spelen, maar verloor de andere drie 

partijen en eindigde daardoor op zesde plaats.  

Mark Bakker begon heel voortvarend met een overwinning, maar verloor daarna ronde 2, 3 en 4, waarna 

hij in de laatste ronde Tim versloeg, Mark belande uiteindelijk op vierde plaats. 

Ruben de Vries ging, toch wel verrassend, met de derde prijs naar huis, hij won van Tim, Mark en 

Marjon, alleen in Matthijs en Sasa moest hij zijn meerdere erkennen. 

In groep C werd Nestor Shirokov heel knap derde. Ook Nathan Rienks pakte een derde plaats, maar dan 

in groep D. Boaz Wierper werd de grote winnaar van groep E.  

Groep F werd een prooi voor De Cirkel. Ruben Wenning en Megi Shirokova eindigden gedeeld eerste, 

Ruben had de onderlinge partij gewonnen en mocht dus de eerste prijs in ontvangst nemen.  

In groep H gingen de gebroeders Michel Faour en Philip Faour met respectievelijk de derde en eerste prijs 

naar huis, dus compleet feest in huize Faour. 

 

2019 

Op 5 januari 2019 werd ons jaarlijkse schaak jeugdtoernooi gehouden, alweer de veertiende editie.  

Winnaar van Tinnen Soldaat toernooi is Bram Zaalmink geworden.  

Als tweede in groep A eindigde Son Stavenuiter 

en als derde Sascha Kurt. Met hetzelfde aantal 

punten als Sascha werden Nestor Shirokov en 

Koen vanWijngaarden respectievelijk vierde en 

vijfde. 

 

In groep B was het Jonathan Karels die de 

eerste prijs wist te behalen en Boaz Wierper 

werd knap derde.                                                                              Jonathan    Boaz 
 

Groep C werd een complete aangelegenheid 

voor De Cirkel. Winnaar werd Korstian 

Hoogeveen, Megi Shirokova werd tweede en 

Timon Wierper derde.  

 

          

           Timon       Korstian         Megi 
 

 

In groep D wist Eelco Drijfhout een knappe  

tweede plaats te behalen, Yarik Shirokov werd 

in deze groep derde. 

In groep E won Zakaria Ftatchi zijn eerste beker,  

hij werd derde.                                                                              Yarik                              Eelco 
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2020 
 

   
 

Nestor Shirokov heeft op zaterdag 4 januari 2020 de vijftiende editie van het Tinnen Soldaat toernooi op 

zijn naam geschreven. In de bloedstollende finaleronde wist hij zijn directe concurrent Koen van 

Wijngaarden te verslaan, waardoor deze Cirkelaar tweede werd. Het is overigens al weer vele jaren 

geleden dat een Cirkelaar het Tinnen Soldaat toernooi wist te winnen.  

Poule B werd een prooi voor Boaz Wieper.  

De eerste plaats in poule C was voor Eelco Drijfhout (midden).  

In poule D was het Kelvin Ma, eveneens van de Cirkel, die met 

de eerste prijs naar huis ging.  

Ondanks een ietwat tegenvallende opkomst, 49 jeugdschakers 

hadden de weg gevonden naar denksportcentrum De Open Hof, 

kan de organisatie terugkijken op een zeer geslaagd 

jeugdschaaktoernooi. Alle deelnemers ontvingen een 

herinneringsvaantje. Bloemen waren er na afloop voor sponsor, 

de heer Martyn Dignum van De Tinnen Soldaat.  

 

 

Na afloop werden alle groepen samen 

met sponsor Martyn Dignum (links) 

vastgelegd voor het nageslacht.  

Namens De Cirkel Ben Zee (rechts) en 

Johan de Lange (midden). 

 

 

 

 

 

 

2021 

 

Vanwege het 

coronavirus kon 

het jaarlijkse 

jeugdschaak 

toernooi in 2021 

helaas geen 

doorgang vinden. 
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2022 

Zaterdag 30 april 2022 heeft Cirkelaar Nestor Shirokov met grote 

overmacht de zestiende editie van het Tinnen Soldaat gewonnen.  

Voor Nestor de tweede achtereenvolgende keer want ook op zaterdag 4 

januari 2020 won hij de vijftiende editie. Ruim 60 jeugdschakers hadden 

de weg gevonden naar denksportcentrum De Open Hof. De organisatie 

kan terugkijken op een zeer geslaagd jeugdschaaktoernooi.  

Alle deelnemers ontvingen een herinneringsvaantje.  

Bloemen waren er na afloop voor 

sponsor, mevrouw Anneke 

Harms en het echtpaar Kaldeway 

van De Open Hof. Zonder hen, 

maar dat geldt natuurlijk ook 

voor de vrijwilligers van De 

Cirkel, is het organiseren van een eigen jeugdschaaktoernooi 

bijna niet meer haalbaar. Met dank aan de wedstrijdleider Dick 

Wenning, jeugd coördinator Robert Degenhart alsmede de 

tafelleiders Harold Boom, Jim Pronk, Herman van Scherrenburg, 

Kees van Heerikhuize, Jasper de Rijk, Ruben de Vries, Ben Zee, Kees van Heerikhuize en Dominic van 

Dijk. De Cirkel kan terugkijken op een meer dan geslaagd jeugdschaaktoernooi.   

 

Nestor Shirokov was ongenaakbaar in groep A bij het 

Tinnen Soldaat toernooi. Na vier ronden had hij een 100% score 

en was hij al winnaar. Drie spelers wisten 3 uit 5 te scoren.  

Op basis van onderling resultaat werd de elfjarige 

Marnik Woldhuis tweede. Op de derde plaats eindigde,  

de eveneens elfjarige, Wouter Terlouw.  Net buiten de prijzen  

vielen de Cirkelaars Luuk de Man en Mark Bakker.  

 

In groep C veroverde Cirkelaar Alexander Ivanov de derde prijs.  

Ook in groep D pakte een Cirkelaar, Kelvin Ma, de derde prijs. 

Layal Alhasan werd in groep F gedeeld derde. 

Cirkelaar Michaël al Chammani werd met 5,5 uit 7 

de trotse winnaar in groep G (foto rechts).  

Amélie Nuhoff van de Cirkel verraste vooral zichzelf door in 

groep H de tweede plaats te pakken.                                                      Michaël al Chammani 
      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alexander Ivanov                    Kelvin Ma              Layal Alhasan         Amélie Nuhoff 
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De Cirkel is voor zover de mogelijkheden reikten een trouwe 

deelnemer geweest aan de jeugdcompetities. Omdat zeker de 

indeling van de OSBO-jeugdcompetitie in de loop der jaren 

herhaaldelijk is gewijzigd, heeft het weinig zin om alle 

resultaten van De Cirkel teams te vermelden. Wel willen we 

opmerken dat het enthousiasme waarmee werd gespeeld groot 

was. Jeugdleiders en/of ouders zorgden voor het vervoer en 

waren teamleider. In veel gevallen stond niet het resultaat maar 

het schaakplezier voorop.                                                                   Maurice van Wijk (links) in 2003 

 

Externe competities jeugd seizoen 2014-2015 

 

Qua resultaat is het verblijf van De Cirkel A1 in de Meesterklasse op een klein fiasco uitgelopen. 

Verdeeld over vier zaterdagen kreeg het viertal in totaal acht nederlagen te slikken, variërend van 0-4 tot 

1-3. In wisselende samenstelling waren Cisco Loos, Dominic van Dijk, Timon Huizinga, Jim Pronk en 

Ruben de Vries een maatje te klein voor de concurrenten die vaak meedogenloos uithaalden. De rode 

lantaarn ging daardoor naar Ede. Maar een beste leerschool wás het wel!  

Overrompelend was het optreden van het D1-team. Mark Bakker, Frank van Wijngaarden, Rowan van 

der Steen en Fadi el Kasah plaatsten zich in november moeiteloos voor de OSBO - topcompetitie. 

De Cirkel D1 legde beslag op de felbegeerde derde plaats. Eind 2015 zal De Cirkel dus weer op landelijk 

niveau vertegenwoordigd zijn. Dankzij de vechtlust van Mark, Frank, Rowan en Fadi, met Frank aan bord 

2 (6 uit 7!) als absolute uitblinker.  

Cirkel E1: de eerste poging om de topcompetitie te halen mislukte. Maar wat hadden in Arnhem Boaz 

Vreugdenhil, Laurens Baan, Joas Achterstraat en Danil Karmadonova, die nog niet eerder in de OSBO-

competitie speelden, een plezier die middag. Waar niemand op gerekend had: ze kregen een tweede kans, 

die het team met beide handen greep. Mats de Jong, Boaz Vreugdenhil, Nestor Shirokov, Thimo 

Nooteboom en Danil Karmadonov speelden zich bij de eerste zes (van de acht) teams en zagen zich met 

die prestatie geplaatst voor het NK in Zuid-Scharwoude. Met vrijwel hetzelfde team, alleen Quint de Jong 

had de plaats ingenomen van Danil Karmadonov, vocht het vijftal als leeuwen. Maar het was niet genoeg; 

het kampioenschap werd afgesloten met een voorlaatste plaats.  

 

Externe competities jeugd seizoen 2015-2016 

 

Cirkel D1 in meesterklasse KNSB 

Ons D1 team speelde dit seizoen in de meesterklasse van de KNSB. 

Op 12 september, 3 oktober en 28 november 2015 werden steeds drie ronden afgewerkt in de 

meesterklasse D1. Teamrating van De Cirkel D1 was 701, mede hierdoor konden we geen rol spelen in de 

strijd om de ereplaatsen. 

Maar voor Mark Bakker, Frank van Wijngaarden, Rowan van der Steen, Fadi el Kasah en Mats de Jong 

was het een hele leerzame ervaring om uit te komen in de grote meesterklasse D van de KNSB. 

De Cirkel kan trots zijn dat we in 2015 zo’n talentvol D-team hadden. 

Cirkel E1 naar NK   

Ons E-team bestond uit: Alexander Ivanov, Megi Shirokova, Quinten Fluit, Ben Elenbaas en Jarik 

Shirokov. Felicitaties aan onze kids, heel knap om in het schaakgeweld met drie teams van DSG Pallas en 

twee teams van De Toren een knappe 4e plaats te behalen en dus deelname aan het NK.  

Goede prestatie Cirkel E1 op NK  

Het E1 team van De Cirkel heeft zaterdag 21 mei 2016 een mooie 22e plaats bereikt op het NK van de 

KNSB.  Complimenten aan Quint de Jong, Koen van Wijngaarden, Thimo Nootenboom en Boaz Wierper 

voor deze goede prestatie. Schaakvereniging De Cirkel mag trots zijn op dit kwartet. De sterkste 40 teams 

uit Nederland waren afgereisd naar Zuid-Scharwoude om met elkaar uit te maken wie het beste E-team in 

2016 van Nederland zou gaan worden.  Na het resultaat van vorig jaar had De Cirkel zich ten doel gesteld 

om in de top 20 te eindigen, dat is echter net niet gelukt. Het E1-team van De Cirkel eindigde  met 14 

bordpunten op de 22e plaats.  
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Externe competities jeugd seizoen 2015-2016 (vervolg) 

 

Cirkel D1 3e in finaleronde OSBO  

Het D1 team van De Cirkel heeft zaterdag 16 april 2016 een 

fantastische derde plaats bereikt in de finaleronde van D-teams van 

de OSBO, met totaal 18 deelnemende teams. Ons team bestaande uit 

Frank van Wijngaarden, Mats de Jong, Fadi el Kasah, Lisette Brons 

en Xander Klaassen behaalde 5 overwinningen en moest alleen 

tegen de D1 en D2 van De Toren (de uiteindelijke nummers 1 en 2) 

het onderspit delven. Bijzonder was het resultaat van Frank van 

Wijngaarden aan bord 1: 7 uit 7!! 

 

Externe competities jeugd seizoen 2016-2017 

 

Cirkel E1 plaatst zich bij JCC (jeugdclubcompetitie) voor NK 

Op 11 februari 2017 heeft ons E team bij de OSBO Jeugd Club Competitie een vierde plaats behaald en 

zich daardoor geplaatst voor het NK. Ons E-team bestond uit: Alexander Ivanov, Megi Shirokova, 

Quinten Fluit, Ben Elenbaas en Yarik Shirokov. 

 

Cirkel E1 presteert volgens verwachting op NK E voor Teams 

Voor de Cirkel deden mee Koen van Wijngaarden, Alexander Ivanov, Megi Shirikova en Ben Elenbaas.  

Samen met nog 39 teams werd er op het schaakbord gestreden. Op basis van rating en toernooi-ervaring 

wisten we vooraf dat het zware dobber zou gaan worden. Eindresultaat 30
e
 plek.  

 

Cirkel C OSBO JCC 

Op 11 februari 2017 kwam ons C team uit in de OSBO Jeugd Club Competitie. 

Het C-team bestond uit Xander Klaassen, Thijs Postma, Lisette Brons en Fadi el Kasah. 

Ons team eindigde van de tien deelnemers op de achtste plaats.  

 

Cirkel D OSBO JCC 

Op zaterdag 25 maart 2017 heeft ons D-team onder leiding van Dick Wenning meegedaan aan de 

jeugdclubcompetitie van de OSBO voor D-teams. Een toch ietwat teleurstellende 14
e
 plaats was het 

resultaat. Het D-team bestond uit Niels van Wolfwinkel, Thimo Nooteboom, David Veenstra, Korstiaan 

Hoogeveen en Ruben Wenning.  

 

Externe competities jeugd seizoen 2017-2018 

 

Cirkel C OSBO JCC 

Op 3 maart 2018 kwam ons C team uit in de OSBO Jeugd Club Competitie 

Ons team bestond uit: Niels van Wolfswinkel, Xander Klaassen, Ruben Wenning en Philip Faour. 

Onze jongens kwamen achter de schaakborden wel wat te kort. We zijn als zevende geëindigd. 

 

Cirkel E OSBO JCC  

Ons team bestond uit: Benaiah de Jong, Quinten Fluit, Timon Wierper en Tarek Bouwmeester. 

In een sterk deelnemersveld van 10 teams hebben ze op 3 maart 2018 een keurige achtste plaats behaald. 

 

Cirkel D OSBO JCC 

Op zaterdag 24 maart 2018 werd het JCC voor D-teams gehouden, dit keer in de ’verre’ locatie Meppel. 

Aan het JCC deden dit jaar 11 teams deel. De Cirkel was met twee teams sterk vertegenwoordigd.  

De teams speelden in onderstaande samenstelling. 

Cirkel D1: Koen van Wijngaarden, Alexander Ivanov, Korstian Hoogeveen en Nathan Rienks. 

Cirkel D2: Boaz Wierper, Stan Kodde, Mark van Dijk en Rutger van der Knijff. 

Aan het eind van de dag kon de balans worden opgemaakt, ons D1 team heeft een bijzonder knappe vijfde  

plaats behaald. Heel mooi was het behaalde resultaat van Koen van Wijngaarden, officieel een E-speler, 

aan bord 1, hij haalde 4,5 punten uit 6 partijen! 
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Externe competities jeugd seizoen 2018-2019 
 

Zowel E-team als het C-team van De Cirkel plaatsten zich op 30 maart 2019 voor het NK. 
 

 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     C-team boven v.l.n.r. Jonathan Karels, Boaz Wierper, Korstian Hoogeveen, Nestor Shirokov 

                  E-team onder v.l.n.r. Leo Ma, Bram Feenstra, Kelvin Ma en Artem Malashenko 
 

 

Cirkel E OSBO JCC  

Ons E-team van De Cirkel heeft op 30 maart 2019 met succes meegedaan aan het Jeugd Club Competitie. 

Het Cirkel E-team bestond uit Artem Malashenko, Bram Feenstra, Kelvin Ma en Leo Ma.  

Na een zware strijd is ons team knap vierde geworden en mag naar het NK. 
 

Cirkel C OSBO JCC  

Zaterdag 30 maart 2019 heeft het C-team van De Cirkel meegedaan aan het Jeugd Club Competitie. Acht 

teams hadden zich bij de C-jeugd ingeschreven. Het Cirkel C-team bestond uit Nestor Shirokov, Jonathan 

Karels, Boaz Wierper en Korstian Hoogeveen. Het C-team presteerde buitengewoon goed en wist met de 

derde plaats een ticket te veroveren voor het NK.  
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Externe competities jeugd seizoen 2019-2020 

 

OSBO JCC 

De Cirkel had met drie teams ingeschreven voor het JCC, maar helaas ook hier gooide het coronavirus 

roet in het eten. In eerste instantie werd het JCC uitgesteld tot mei, maar al gauw bleek dat ook dit niet 

haalbaar was en is het JCC voor 2020 helemaal afgelast. 

 

Cirkel E1 weert zich verdienstelijk bij NK 

Zaterdag 14 september 2019 was het dan eindelijk 

zover! Ons E1 team bestaande uit Bram Feenstra,  

Kelvin Ma, Artem Malashenko en Leo Ma mochten 

hun kunsten vertonen bij het NK.  De veertig beste 

teams uit Nederland hadden zich voor dit NK  

geplaatst. Gezien de enorme verschillen in  

jeugdratings, was duidelijk we dat we geen hoge 

ogen zouden gooien, maar meedoen was al een  

belevenis op zich zelf.  

Resumé: een leerzaam en leuk NK,  

waar we een knappe score van 2,5 uit 7 behaalden. 

                                                                                v.l.n.r.  Kelvin, Bram, Artem en Leo 
 

Cirkel C1 presteert goed in de Meesterklasse C van de KNSB 

Ook ons C1 team, Nestor Shirokov, Jonathan 

Karels, Boaz Wierper en Korstian Hoogeveen, 

mochten op 14 september 2019 hun eerste twee 

partijen spelen. 

Totaal komen ze op vier zaterdagen in actie. 

Voor deze meesterklasse C hebben zich 20 teams 

geplaatst. Ons C1 team heeft de laagste teamrating 

(737), maar waren hierdoor extra gemotiveerd om 

een goede prestatie te leveren. 

Op zaterdag 5 oktober werden de 3
e
 en 4

e
 ronde 

gespeeld. 

Nadat op 30 november de zevende en achtste ronde werd gespeeld, kon de balans worden opgemaakt. 
 

De helden van De Cirkel C1 

hebben in de ijzersterke 

meesterklasse C van de KNSB, 

waarin de beste 20 teams van 

heel Nederland uitkomen, van 

hun sterkste kant laten zien. 

Ons team had veruit de laagste 

gemiddelde rating van alle 

twintig teams, dus elk positief 

resultaat was meegenomen. 

Met hetzelfde aantal 

matchpunten als de nummers 

zeventien en achttien zijn ze 

uiteindelijk op een negentiende 

plaats geëindigd.  
 

    

       Onze kanjers, v.l.n.r, Boaz Wierper,Jonathan Karels, 

             Nestor Shirokov en Korstian Hoogeveen 
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Jeugd De Cirkel in PJK’s en NK’s 
 

Opvallende resultaten OSBO:  

Ook in de OSBO zijn de nodige successen behaald door jeugdige Cirkelaars. Een overzicht uit Eregalerij 

OSBO jeugd PK Cirkel deelnemers, waar bij we ons wel beperken tot de eerste vijf posities in een 

klassement:  

2006 A-categorie Bram van der Velden  

2007 C-categorie Maurice van Eijk derde 

2008 D-categorie Lucas de Vries eerste 

2009 E-categorie Ruben de Vries eerste 

2010 A-categorie Jan Pijkeren derde 

2010 C-categorie Lucas de Vries eerste 

2011 A-categorie Jan Pijkeren derde en Thomas Slijper vierde  

2012 A-categorie Thomas Slijper eerste  

2012 B-categorie Cisko Loos tweede  

2015 D-categorie Frank van Wijngaarden tweede 

2015 G-categorie Koen van Wijngaarden eerste en Quint de Jong tweede 

2016 E-categorie Koen van Wijngaarden eerste  

2017 E-categorie Koen van Wijngaarden eerste 

2018 E-Categorie Koen van Wijngaarden eerste  

 

Succes voor Sander van Eijk mei 1996 

Sander van Eijk wordt op 10-jarige leeftijd in mei 1996 gedeeld achtste op het persoonlijk 

jeugdkampioenschap van de KNSB tot 10 jaar; Tien jaar later (2006) wordt Sander zelfs snel 

schaakkampioen van Nederland onder de 20 jaar binnen de KNSB; 

 

Cirkelaars in de prijzen bij NK-jeugd augustus 2004  

In Hengelo werd van 9 tot en met 14 augustus het Open Nederlands jeugdkampioenschap schaken 

gespeeld. Onder de 518 deelnemers ook enkele jeugdleden van De Cirkel. Maurice van Eijk speelde in de 

jongste deelnemersgroep (t/m 10 jaar). Hij speelde erg geconcentreerd een prima toernooi waarin hij op 

papier veel sterkere schakers versloeg. Maurice van Eijk eindigde op de derde plaats in zijn groep. Uit 

handen van grootmeester Jan Timman ontving Van Eijk een aantal mooie schaakboeken en een geldprijs. 

 

Floris Busscher speelde bij de 11- en 12-jarigen mee. Hij werd zevende na een nederlaag in de laatste 

ronde tegen de latere kampioen Maurice Schippers. Bram van der Velden werd de beste Cirkel schaker in 

de groep t/m 16-jaar. Als negende geplaatst werd Bram van der Velden knap tweede. 

 

Frank van Wijngaarden en Quint de Jong scoren in 2015 

Individueel waren er in 2015 enkele uitschieters. Zo deed Frank van Wijngaarden (11 jaar), de kersverse 

clubkampioen bij de jeugd, mee aan het NK D-individueel (jeugd tot 12 jaar). Na een moeizame start 

gooide hij op de derde speeldag alle schroom van zich af. Op basis van KNSB - rating was Frank als 48ste 

van de in totaal 50 deelnemers geplaatst, maar toen de kruitdampen waren opgetrokken eindigde hij met 4 

uit 9 heel knap als nummer 28.  

 

Nóg een succesvolle NK-ganger: Quint de Jong (7 jaar). 

In april 2015 deed hij mee aan de Pupillendag in Elst.  

In de H-groep won hij al zijn partijen en mocht zodoende in 

juni meedoen aan het NK in Roosendaal. Daar waren 

prijzen voor de eerste vijf plaatsen. Na zes partijen stond 

Quint vijfde met 4 punten, maar helaas verloor hij de laatste 

partij. Hij eindigde daardoor op een (nog altijd knappe) 

negende plaats. Er waren 26 deelnemers.  
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Jeugd De Cirkel in PJK’s en NK’s (vervolg) 
 

PJK voor FGH jeugd 2019 

Op zaterdag 11 mei 2019 werd in het denksportcentrum van De Cirkel, De Open Hof in Ede, het PJK 

(Persoonlijk Jeugd Kampioenschap) van de OSBO voor de FGH jeugd gespeeld. Om 13.00 uur werden 

door 19 jeugdschakers, waaronder drie kanjers van De Cirkel, de degens met elkaar gekruist, voor de 

strijd om de felbegeerde bekers en de beschikbare tickets voor het NK. Onder toeziend oog van arbiter 

Tom Pronk verliep alles vlekkeloos en was er gelukkig geen wanklank te bespeuren.  

Groep F (geboren in 2010): 

Voor deze groep hadden 7 jeugdschakers zich aangemeld.  

Elke jeugdschaker speelde 6 partijen en was één ronde vrij.  

Winnaar werd Cecilia Pereira Garza (SMB Nijmegen) met  

een 100% score van 6 uit 6! Op een gedeelde tweede plaats 

eindigden Bram Feenstra en Yarik Shirokov met 4 uit 6.  

Op basis van onderling resultaat werd Bram tweede  

en Yarik derde. Zowel Cecilia Pereira Garza, Bram Feenstra 

als Yarik Shirokov plaatsten zich voor het NK.                             Yarik (l) en Bram (m) 

Op zaterdag 29 juni 2019 werd het NK gespeeld in Meppel. 

Van de totaal 46 deelnemers eindigde Yarik Shirokov met 4 uit 7 op een zeer mooie 22
e
 plaats. Ook Bram 

Feenstra presteerde zeer goed, hij eindigde op een zeer verdienstelijke 26
e
 plaats.  

 

Groep G (geboren in 2011): 

Rachel van Wijngaarden ging als best scorende meisje 

eveneens naar het NK. 

Het NK heeft plaats gevonden op zaterdag 29 juni 2019 in 

Meppel en Rachel heeft daar met twee wedstrijdpunten uit 7 

partijen uitstekend gepresteerd. 

 

 

                

             Rachel van Wijngaarden 
 

Frank van Wijngaarden 2019  

Frank van Wijngaarden heeft op het NK t/m 16 jaar  

een excellente prestatie geleverd. Het NK vond 

plaatsin de week van 29 april t/m 4 mei 2019 in  

Assen. Frank had zich geplaatst bij de beste 16  

schakers in zijn leeftijdscategorie tot en met 16 jaar. 

Op zich is dat al een prestatie van formaat, maar 

Frank wilde meer! Met een score van 4 uit 6  

behaalde hij een gedeelde 5e/8e plaats.                                         Frank van Wijngaarden 

Op basis van ‘weerstandspunten’ werd Frank uiteindelijk achtste. Slechts één nederlaag, twee keer remise 

en maar liefst drie overwinningen, een score waar je alleen maar van kunt dromen. Dan te bedenken 

dat de nederlaag kwam omdat Frank niet op zondag schaakt.  

Een reglementaire nederlaag was het gevolg.     

Dat maakt zijn prestatie nog knapper.  

 

Bram Feenstra 2022 

De twaalfjarige Bram Feenstra heeft op het NK voor D-spelers zeer  

verdienstelijk gepresteerd. Op 26, 27 en 28 mei 2022 speelde hij 9 partijen,  

waarvan hij er drie won. Wellicht had hij op iets meer gehoopt, maar hij was  

na drie dagen schaken op topniveau wel een hele ervaring rijker.                                                Bram 
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Basisschoolkampioenschappen  
 

Schoolschaakkampioenschappen Algemeen 

Een hele andere activiteit van De Cirkel, maar wel vallende 

binnen het jeugdschaken, is het houden van het  

schoolschaakkampioenschap Ede. Schaakwedstrijden  

voor jeugd, vroeger zittende op de lagere school, nu  

basisschool. De voorronden werden gespeeld in  

De Open Hof op individuele basis.  

De jeugd speelde die woensdagmiddag vijf of meer  

partijen tegen elkaar. Daarna werd een individuele ranglijst 

opgemaakt en de resultaten per school  gekoppeld.      Dick Wenning 
Op een dinsdagavond werd dan met vier scholen de strijd om het schoolschaakkampioenschap aangegaan. 

Doelstelling was niet zo zeer daar jeugdige schakers aan over te houden maar het neveneffect was niet 

onbelangrijk. Zo is toch menig jeugdschaker bij De Cirkel terecht gekomen. De Edese 

schoolschaakkampioenteams werden afgevaardigd naar de regionale wedstrijden. In veel gevallen 

mochten er door De Cirkel meerdere scholen worden afgevaardigd. De Edese schoolschakers weerden  

zich in de regionale wedstrijden behoorlijk. De strijd 

aangegaan met andere schoolschaakkampioenen leverde dan 

het schoolschaakkampioenschap van Gelderland op. Niet 

onvermeld mag blijven dat Dick Wenning bij het 

schoolschaakkampioenschap de aanjager was. Hij zette met 

zijn kennis en kunde de jeugd in de voorronden aan het 

werk. En er viel nooit een wanklank te vernemen. Talrijke 

vrijwilligers hebben in de loop der jaren geholpen. Op de 

schaakborden gebeurde nog weleens iets dat volgens de 

schaakregels niet mocht. Maar het werd kindvriendelijk 

opgelost.  

 

           de winnaars van 2010 
 

Basisschoolkampioenschap 2008 

De Paasbergschool heeft het door BCM Ede 

gesponsorde Edes schoolschaakkampioenschap 2008 

gewonnen. Uit de voorronde om het Edes 

schoolschaakkampioenschap kwamen vier scholen 

boven drijven: School met de Bijbel (Wekerom), 

Oranje-Nassau, ESV en De Paasbergschool. Zij 

streden om de felbegeerde titel in het door 

schaakvereniging De Cirkel gehouden 

schoolschaakkampioenschap. Dit alles onder de 

bezielende leiding Carel de Vries. 

  Dick Wenning en team Paasbergschool     Het sterke team van de Paasbergschool bestaande uit        

Milko van Golberdinge, Lucas, Hanna en Ruben de 

Vries bleek een ijzersterk team te zijn.  
 

De instructies van vader De Vries waren overduidelijk: niet te snel  

zetten, je hebt tijd genoeg. In de eerste ronde won De Paasbergschool  

met duidelijke 4-0 cijfers van de Oranje Nassauschool. ESV verloor  

met dezelfde cijfers van de School met de Bijbel uit Wekerom.  

De Paasbergschool kende daarna geen mededogen met de  

Wekerommers en de ESV-school. Tweemaal werd met 4-0 gewonnen.  

Alle spelers, niet toevallig ook schakende bij De Cirkel bleven zonder 

puntverlies.  

                                           Jim Pronk in actie tegen Lucas de Vries              Jim                     Ruben 
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Basisschoolkampioenschappen (vervolg) 
 

Basisschoolkampioenschap 2014-2015 

Rowan van der Steen (groep 8), jeugdspeler van De Cirkel, is in december 2014 kampioen van Ede 

geworden. In het jaarlijkse basisschool kampioenschap van de gemeente Ede was hij al zijn 

leeftijdgenoten de baas. Alleen clubgenoot Frank van Wijngaarden (groep 7) zag kans hem een halfje af te 

snoepen. Met 5,5 uit 6 werd hij de opvolger van Mark Bakker. Mats de Jong (groep 6) werd derde.  

Maar liefst ruim 50 schakende basisscholieren deden mee aan het kampioenschap. Opvallend waren de 

prestaties van de families Stijf en Van Wijngaarden. Maar liefst zeven (!) bekers was de gezamenlijke 

oogst.   

Na enig rekenwerk bleken de volgende scholen zich te hebben geplaatst voor de finale in januari 2015: De 

Lettertuin, De Koepelschool, De Prinsenakker en Stadhouder Willem III.   

Ook daarin was voor jeugdspelers van De Cirkel een cruciale rol weggelegd. 

Zoals verwacht ging de eindstrijd tussen De Lettertuin en 

De Koepelschool. Daarin toonde De Lettertuin zich de 

sterkste. Beide teams plaatsten zich daarmee voor het 

Gelderse OSBO kampioenschap dat in maart zal 

plaatsvinden.  

Fadi el Kasah van De Cirkel was de enige speler die drie 

partijen won, Mats de Jong pakte twee keer de winst. In 

de OSBO-finale in Zutphen sleepte de kampioen school 

schaken van Ede 2015, De Lettertuin, een mooie zevende 

plaats in de wacht. Behalve Fadi el Kasah en Mats de 

Jong hield ook Quint de Jong de naam van onze 

schaakvereniging hoog.  

 

 

Basisschoolkampioenschap 2015-2016 

Op woensdagmiddag 18 november 2015 werd het jaarlijkse 

kampioenschap schaken voor basisschoolleerlingen uit de 

gemeente Ede gehouden. We mochten 49 deelnemers 

verwelkomen. De jeugdschakers van De Cirkel waren goed 

vertegenwoordigd en ze hebben tevens goed gepresteerd. 

Algeheel kampioen werd Fadi el Kasah, met 6 punten uit 6 

wedstrijden! Op de 2
e
 plaats met 5 punten eindigde Mats 

de Jong, Mats won wel de beker als beste uit groep 7.  

Ook met 5 punten, eindigde Lisette Brons op de 3
e
 plaats. 

Op de 4
e
 plaats eindigde Quint de Jong, hij was wel de 

beste van groep 4. 

OBS De Lettertuin is woensdagmiddag 27 januari 2016 

schoolschaakkampioen van Ede geworden. 

Op basis van het individuele kampioenschap welke op 18 

november 2015 werd gehouden wisten vier teams, OBS De Lettertuin, de E.S.V. en EBS De Rots met 2 

teams, zich voor dit kampioenschap te plaatsen. OBS De Lettertuin was vooraf de grote favoriet met als 

teamcaptain de bij de Cirkel spelende Fadi el Kasah. De andere spelers waren de broers Quint en Mats de 

Jong (eveneens spelend bij De Cirkel) en Jeroen Bruil. OBS De Lettertuin won alle 6 partijen met een 

bijna maximale bordscore van 23 punten (maximum was 24). Op een knappe tweede plaats eindigde het 

team van De Rots 1. Zij boekten vier overwinningen en 16 bordpunten. Het team bestond uit Lisette 

Brons, Boaz Vreugdenhil, Moses de Jong, Levi van Ginkel en David Veenstra. 
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Basisschoolkampioenschappen (vervolg) 
 

Basisschoolkampioenschap 2016-2017 

Op woensdagmiddag 16 november 2016 was het weer zover! 

Maar liefst 42 leerlingen die op een basisschool in de gemeente Ede zitten, streden om de felbegeerde 

titel: wie is de beste jeugdschaker in Ede? Natuurlijk waren onze eigen jeugdschakers favoriet! 

Na een felle strijd was het Boaz Wierper die met een score van 7 uit 7 de eerste prijs in ontvangst mocht 

nemen. Koen van Wijngaarden werd met een score van 6 uit 7 tweede, Koen zit pas in groep 6, dus hij 

heeft nog 2 jaar de kans om alsnog de eerste prijs te pakken. Ook met 6 uit 7 werd Lisette Brons derde. 

Maar er werden meer prijzen uitgereikt: 

Van de schakers die in groep 8 zitten, werd Nestor Shirokov 2e en David Veenstra 3e. 

Nathan Rienks, zittend in groep 7, werd 2e en heeft dus volgend jaar nog een kans op revanche. 

Alexander Ivanov, die in groep 6 zit, werd heel verdienstelijk tweede. 

Ook bij de leerlingen die in groep 5 zitten was De Cirkel succesvol, Megi Shirokova werd tweede en 

Timo Wierper derde. In de jongste categorie (groep 3/4)  behaalde Yarik Shirokov de eerste prijs.  

Mede dankzij de vele vrijwilligers van De Cirkel weer een geslaagd kampioenschap. 

Op basis van de behaalde resultaten mocht De Callunaschool op 8 april 2017 meedoen aan de OSBO-

finale. 

De kanjers van de Callunaschool hebben daar in de finale met 18 deelnemers een schitterende 7
e
 plaats 

weten te veroveren. Felicitaties voor Alexander Ivanov, Nestor, Yarik en Megi Shirokov. 

 

Basisschoolkampioenschap 2017-2018 

Het schoolschaakkampioenschap voor basisscholen kan de boeken in als een triomf voor Koen van 

Wijngaarden. Woensdagmiddag 15 november 2017 stond er op de jonge schaker geen maat. Met een 

honderd procent score wist hij alle concurrenten op enige afstand te zetten. 

Schaakvereniging De Cirkel houdt het jaarlijkse basisschoolkampioenschap schaken voor alle scholen in 

de gemeente Ede. De deelname was dit jaar aanzienlijk minder dan voorgaande jaren en er is toen 

besloten met de organisatie hiervan te stoppen. 

Hoe het ook zij, de wel aanwezige schaakjeugd 

genoot met volle teugen. Slaan waar kon, maar 

dan op het bord. Dolle pret als er een 'matje' in de 

stelling was gevlochten. Maar ook tranen bij de 

zoveelste nederlaag. En elke keer was er weer een 

troostend woord van de Cirkel vrijwilligers.  Zij 

stelden hun vrije tijd belangeloos beschikbaar. 

,,Het gaat mij er echt niet om of een schaker lid 

wordt van De Cirkel. Voor mij is het belangrijkst 

dat zij plezier hebben. De hersenen trainen want 

daarvoor is schaken juist heel goed", aldus een 

vrijwilliger. 

Met een honderd procent score mocht Koen van Wijngaarden uit groep 7 van de Stadhouder Willen III 

school de welverdiende kampioensbeker mee naar huis nemen. 

Totaal werd er door 29 leerlingen om de bekers gestreden. CNS-school Caleidoscoop was met tien 

leerlingen veruit het beste vertegenwoordigd. Per groep waren drie bekers te verdelen. 

In groep 4 ging Yarik Shirokov met de eerste prijs en Aron van Dijk 

met de tweede prijs naar huis. 

Jens Voogd won de derde prijs bij de leerlingen uit groep 6. In deze 

groep pakte Timon Wierper de tweede prijs en mocht Megi Shirokova 

de eerste prijs in ontvangst nemen. 

In groep 7 werd Mark van Dijk derde achter Alexander Ivanov.  

In de groep met leerlingen uit groep 8 werden de prijzen verdeeld door 

drie jeugdschakers die actief zijn in de jeugdafdeling van De Cirkel. 

Korstian Hoogeveen werd derde, Boaz Wierper tweede en Nathan 

Rienks eerste.  
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Basisschoolkampioenschappen (vervolg) 
 

Basisschoolkampioenschap 2018-2019 
 

Schaakvereniging De Cirkel is gestopt met het organiseren van 

het basisschoolkampioenschap schaken. 

Te weinig animo van vooral uit Ede zelf en het wegvallen van 

de sponsor van dit kampioenschap lagen aan dit besluit ten 

grondslag. In overleg met BSV uit Bennekom, die jaarlijks het 

kampioenschap voor de scholen uit Bennekom organiseerde, 

stond de deelname nu ook open voor de scholen uit Ede. 

 
 
 
 
   

Vier jeugdschakers van De Cirkel hebben op woensdag 23 

januari 2019 een fantastische prestatie geleverd door als 

team van de Callunaschool basisschool kampioen schaken 

van de gemeente Ede te worden. Dank aan coach Kees van 

der Dussen, die zijn steentje aan het mooie resultaat heeft 

bijgedragen. Door dit resultaat mocht de Callunaschool  

op 23 maart deelnemen aan de halve finale van het  

OSBO-kampioenschap voor basisscholen. De kanjers van de 

Calluschool waren Alexander Ivanov, Megi Shirokova, Yarik Shirokov en Kelvin Ma.  

Het schaakteam van de Callunaschool heeft in de halve 

finale een plaats weten te bemachtigen voor de finale.  

               
In de finale gespeeld op zaterdag 6 april 2019 wist het team 

een tiende plaats te bemachtigen. 

Totaal deden er dit jaar 280 scholen deel aan het 

basisschoolkampioenschap schaken voor Oost-Nederland en 

als je dan uiteindelijk een tiende plaats weet te scoren is dat 

een dikke pluim meer dan waard. 

 

 

 
Basisschoolkampioenschap 2019-2020 

Op 22 januari 2020 werd de Callunaschool  

basisschoolkampioen schaken van de gemeente 

Ede. De Cirkelaars Megi Shirikova, Kelvin Ma, 

Friso Smelt en Leo Ma schreven geschiedenis,  

door met hun relatief kleine school, opnieuw het 

basisschool schaak kampioenschap te winnen.  

Het jaarlijks basisschool kampioenschap  

schaken voor Bennekom en Ede werd  

georganiseerd door de BSV.  

De enorme  wisseltrofee mag een jaar lang op 

hun school te pronk staan. 

                                                                                            v.l.n.r. Megi, Friso, Leo en Kelvin 
Er waren drie spelers die een 100% score 

wisten te behalen, Kelvin, Friso en Leo. Omdat Kelvin aan het hoogste bord speelde, mocht hij de beker 

voor topscoorder mee naar huis nemen. De Callunaschool plaatste zich ook voor de halve finale van het 

OSBO kampioenschap. De halve finale zou worden gehouden op 21 maart in De Open Hof.  

Maar helaas … ook hier gooide het coronavirus roet in het eten.  
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Jeugdafdeling: gebeurtenissen  
 

Simultaan 2006 

In september 2006 gaf Carel de Vries een simultaan 

tegen de jeugdspelers van de Cirkel. 

Ruben (foto links) en Lucas (foto rechts) proberen het 

hun vader zo moeilijk mogelijk te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

Jubileum De Cirkel 25 jaar 

In 2007 werd het 25-jarig jubileum van De Cirkel gevierd. Ook de jeugd wist de weg naar De Open Hof te 

vinden, gezien onderstaande foto’s. 

     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Herkent u ze nog?                                        Floris Busscher (l) en 

                                                                                       Martijn Bakker (r)     
 

Sinterklaas 

 

 

 

 

 

 

 

Regelmatig bezocht Sinterklaas en/of  

zijn knechten de jeugd van De Cirkel. 

Deze impressie is uit 2009. 

 

Aanmoedigingsprijzen 

Het laatste decennium zijn er bij de jeugd diverse keren 

aanmoedigingsprijzen uitgereikt. 

Onderstaand een overzicht hiervan. 

2015-2016: Tarek Bouwmeester, Floris Ros en Alexander Ivanov 

2016-2017: Niels van Wolfswinkel en Aron van Dijk 

2017-2018: Nestor Shirokov en Megi Shirokova 

2018-2019: Floris Ros, Eelco Drijfhout en  David Hofman  

2021-2022: Gersom Baan en Tarek Bouwmeester 

                                               Eelco & David 
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Jeugdafdeling: gebeurtenissen (vervolg) 
 

Op bezoek bij het Max Euwe Centrum  

Op zaterdag 14 juni 2014 bezochten 7 jeugdtrainers en 3 

jeugdleden van De Cirkel het Max Euwe Centrum 

(MEC) in Amsterdam. Max Euwe is de enige 

Nederlandse wereldkampioen schaken en hij heeft heel 

veel betekend voor de schaaksport in Nederland. Vooraf 

speelden Rowan van der Steen en Frank van 

Wijngaarden op het Max Euwe Plein een partij op het 

reuzenschaakbord. Onder veel belangstelling werd na 

een enerverende partij besloten tot remise. Het bezoek 

aan het museum was heel interessant en leerzaam. Eerst 

een quiz, daarna diverse partijtjes schaak en tot slot de 

nodige vragen aan manager Eddy Sibbing.  

Na het bezoek aan het MEC volgde in schitterend weer een mooie rondvaart door de grachten van 

Amsterdam. Het uitje werd afgesloten met een bezoekje aan de Mac. Met dank aan de chauffeurs Johan 

de Lange en Dick Wenning kijkt het reislustige tiental terug op een fijne dag.  

 
Open dag 2019  

impressie Open dag 
Op 29 oktober 2019 heeft de jeugdafdeling 

van De Cirkel een Open dag georganiseerd. 

Mede gezien de grote opkomst, het 

enthousiasme van meer dan 40 deelnemers, 

mogen we terugkijken op een geslaagde Open 

dag.  

Dank aan alle vrijwilligers van De Cirkel die 

deze happening mogelijk hebben gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

Naast de ‘Alien’, die meer dan een uur in een warm pak 

simultaan heeft gegeven, waren Jim Pronk, Tom Pronk, 

Tim Evendijk, Harold Boom, Kees van Dijk, 

Kees van der Dussen, Ruben de Vries,  

Louis van der Vos, Egbert Aalbers, Femke van Kampen,  

Kees van Heerikhuize en Jasper de Rijk actief om 

de avond in goede banen te leiden.  

                                                                                             Anne Postma als ‘Alien’ 
BBQ 2019 

 

 

In 2019 hebben we het seizoen met de vrijwilligers afgesloten 

met een BBQ, welke door het bestuur was aangeboden als 

dank voor hun wekelijkse inzet voor onze mooie vereniging. 

Mede vanwege het coronavirus hebben we tot op heden aan 

deze activiteit geen vervolg kunnen geven. 
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Jeugdafdeling: gebeurtenissen (vervolg) 

 
Jubileum activiteit 2022 

De jeugd van De Cirkel gaat op zaterdag 11 juni 2022 op survival ter gelegenheid van het 40-jarig 

jubileum. De kinderen gaan ‘schaak-lasergamen’. 

 

   Aspirantengroep 

 

 

 
                                          

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Subgroep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Topgroep 
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Jeugdtrainers De Cirkel actief bij scholen 
 

Concurrentie voor De Cirkel? 

Regelmatig hebben we de afgelopen jaren de vraag gekregen is het 

schaakles geven geen concurrentie voor De Cirkel. Antwoord is heel 

simpel, zeker niet! We proberen zoveel mogelijk jeugd het mooie 

schaakspelletje te leren. Uiteraard hopen we als hun belangstelling is 

gewekt dat ze dan ook lid van De Cirkel worden. Een win-win situatie 

dus voor zowel de jeugd als onze vereniging. De afgelopen jaren 

hebben we hierdoor al menig nieuw lid mogen verwelkomen. 

Sinds de oprichting van onze jeugdafdeling hebben al diverse 

initiatieven met betrekking tot bovenstaande de revue gepasseerd, 

onderstaand geven we u hier een beknopt beeld van. 

Concurrentie voor De Cirkel? Zeker niet, wel een heel waardevolle aanvulling! 

 

Pallas Athene College 2006 en 2007 

Twee jaar lang hebben Ben Zee en Eip Janssen op het Edese Pallas Athene College schaakonderricht 

mogen geven aan brugklassers. De Cirkelaars probeerden leerlingen enthousiast te maken voor het 

schaken. ,,Het initiatief tot deze schaaklessen kwam van de Pallas Athene College directie”, aldus Ben 

Zee. Achttien leerlingen, die eerder geen enkele affiniteit met de denksport schaken hadden, slaagden 

voor het schaakdiploma stap 1. Dit mooie initiatief kwam ook uitgebreid in de pers, zie onderstaand 

artikel. 

 

 
 

OBS De Kern 

Bij OBS De Kern hebben Kees van Heerikhuize en Jasper de Rijk 

gedurende het seizoen 2019-2020 schaakateliers gegeven. In maart 2020 

werden de schaakateliers naar tevredenheid van alle betrokkenen 

beëindigd. Kees en Jasper hebben getracht twintig kinderen enthousiast 

te maken voor het mooie schaakspel, 
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Jeugdtrainers De Cirkel actief bij scholen (vervolg) 
 

Callunaschool 

In 2017 zijn Paul Numan en Ben Verduyn  gestart met het 

geven van schaakateliers op de Callunaschool in Ede.  

 

 

 

Een schaakatelier omvat een periode van 

6 tot 8 weken waarbij op iedere vrijdagmiddag, 

van 13.00 tot 14.00 uur, getracht werd om een  

aantal kinderen enthousiast te maken voor het  

schaakspel. In 2018 en 2019 hebben Ben  

Verduyn en Kees van der Dussen hieraan een 

vervolg gegeven. Dat hun inspanningen zijn  

vruchten heeft afgeworpen is inmiddels wel  

bewezen.           v.l.n.r.Ben, Megi, Kelvin, Aexander en Yarik 

 

 

 

De Callunaschool is als relatief kleine school in het seizoen 2018-2019 en 

2019-2020 Basisschool Kampioen Schaken geworden in de gemeente Ede. 

Elders in dit document kunt u hiervan een uitgebreid verslag vinden. 

Daarnaast hebben vier enthousiastelingen zich aangemeld als lid bij De 

Cirkel. De prestaties van de Callunaschool bleven niet onopgemerkt, gezien 

de diverse aanvragen welke we nadien van scholen mochten ontvangen. 

 

                Yarik   Yarik Shirokov, topscoorder 2019-2020 

 

Marnix College 

In het seizoen 2021-2022 hebben Jan Pijkeren en 

Jasper de Rijk op het Marnix College in Ede 

schaakmodules aangeboden voor gymnasium  

leerlingen van leerjaar 3. 

Jan Pijkeren is naast drievoudig clubkampioen bij 

De Cirkel ook docent klassieke talen op het 

Marnix College. 

Een teleurstelling was wel dat vanwege corona 

in eerste instantie de lessen niet op het Marnix 

gegeven konden worden maar via een 

video verbinding. 

Zowel Jan als Jasper ervaren dit ‘experiment’  

als zeer waardevol.                Jan Pijkeren 
 

Schakelschool 

 

Jasper de Rijk is in het 

voorjaar 2022 begonnen met 

lesgeven op de Schakelschool 

in Ede. Het betreft een cursus 

van 10 lessen. Op de 

maandagmiddag geeft hij les 

aan circa 8 kinderen in de 

leeftijd van 8 tot 12 jaar.  

               Jasper de Rijk  
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Jeugdtrainers De Cirkel actief bij scholen (vervolg) 
 

SKOVV 

Vanaf september 2019 hebben we iedere dinsdagmiddag structureel een uur les gegeven aan de plusklas 

van het SKOVV (Stichting Katholiek onderwijs voor Ede en omstreken). In deze Plusklas zitten kinderen 

die buiten het reguliere onderwijs een extra uitdaging nodig hebben. De lessen werd gegeven in 

basisschool De Groene Vallei. We hebben bij het SKOVV gewerkt met de ook bij de jeugd van De Cirkel 

gehanteerde stappenmethode. Tom Smit, Kees van der Dussen, Kees van Heerikhuize en Ben Verduyn 

zijn de uitdaging aan gegaan om zestien leerlingen in een jaar tijd klaar te stomen voor stappendiploma 1. 

De intentie was dat de leerlingen daarna hun schaak carrière gaan voortzetten bij De Cirkel. 

 

 

 

 

 

Van de zestien kinderen konden er al twee schaken, met de overige veertien zijn we vanaf 10 september 

begonnen met stap 1. Op 10 december hebben maar liefst acht schakers diploma stap 1 gehaald, zij gingen 

in januari 2020 door met stap 2. De overige zes kinderen hadden nog een paar lessen nodig, om ook dit 

mooie resultaat te kunnen behalen. Op 17 december 2019 zijn de diploma’s uitgereikt en is afscheid 

genomen van acht leerlingen die de school gingen verlaten en hebben we in januari 2020 acht nieuwe 

gezichten mogen verwelkomen. Een nieuwe uitdaging dus voor de jeugdtrainers van De Cirkel. 

Bij de uitbraak van het coronavirus zijn we online doorgegaan met lesgeven, de meeste kinderen stuurden 

wekelijks hun gemaakte huiswerk in. De intentie was dat alle leerlingen in 2020 stappenexamen  konden 

gaan doen. In december 2020 kon het project worden afgerond bij het SKOVV. Vijftien kinderen deden er 

examen. Ze slaagden allemaal. Elf voor hun eerste stap en vier zelfs voor stap twee.  

 

Na afloop van het geslaagde 

project werden de 

jeugdtrainers van De Cirkel 

door de kinderen en de juf in 

het zonnetje gezet en 

ontvingen ze enkele leuke 

verrassingen. 

V.l.n.r.: Kees van Heerikhuize, 

Tom Smit, juf Linda Stinnisen,  

Ben Verduyn en 

Kees van der Dussen. 

           Kees           Tom        Linda     Ben     Kees 
 

 

 

Paasbergschool 

Het seizoen 2021-2022 hebben Tom Smit, 

Kees van der Dussen, Ben Verduyn en  

Kees van Heerikhuize op elke vrijdagmorgen 

schaakles gegeven aan twee ‘plusgroepen’ van 

de Paasbergschool. 

Op 20 mei 2022 hebben met succes vijf 

leerlingen het stappenexamen 1 gehaald. 

 

 

           v.l.n.r. Ben Verduyn, Tom Smit, 

        Kees van Heerikhuize, Kees van der Dussen 
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Sponsoring 

 
De voornaamste bron van inkomsten bij De Cirkel zijn de contributies. 

Schaakvereniging De Cirkel is een vereniging waar de contributies anno 

2022 nog altijd redelijk zijn en de intentie is dat ook zo te houden. 

Schaken moet mogelijk zijn voor mensen uit alle lagen van de 

bevolking. 

Om onze vereniging te profileren en nieuwe activiteiten op te zetten 

werden er in het veertigjarig bestaan acties opgezet en sponsors 

aangetrokken. U kunt hier denken aan financiële of materiële 

ondersteuning.  Sponsoring is niet alleen een vorm van liefdadigheid 

maar moet voor bedrijven ook zakelijk interessant zijn. 

 

Gemeente Ede 

 

Al vele jaren, ook nog anno 2022, ontvangen we van de gemeente Ede jaarlijks 

jeugdsubsidie. Of we dit sponsoring moeten noemen laten we graag aan u over, 

maar het is voor onze vereniging wel een dankbare en welkome bron van 

inkomsten.  

 

 

 

Van acties die onder andere als doel hebben geldelijke middelen te generen kunt u in dit jubileumboek in 

diverse hoofstukken kennis nemen. 

 

De eerste ‘echte’ sponsor van De Cirkel was 

De Open Hof.  

Ons denksportcentrum sponsort sinds 2019 de strijd 

om De Open Hof Bokaal (snelschaken). 

Elders in dit jubileumboek doen we hier uitgebreid 

verslag van. 

 

 
 
 

De introductie van de eerste echte sponsor van de jeugd van De 

Cirkel was in 2006, toen we spellenspeciaalzaak De Tinnen Soldaat 

bereid vonden hun naam aan ons jeugdschaaktoernooi te verbinden. 

Anno 2022, mogen we deze sponsor nog steeds gekoppeld zien aan 

ons toernooi. 

Elders in dit jubileumboek doen we hier uitgebreid verslag van. 

 

 

Toen de jubileumcommissie eind 2021 besloot om het jubileumboek 

uit te geven op een USB stick,  liepen we tegen een grote kostenpost 

aan. 

Dick Wenning, al meer dan 10 

jaar de grote animator achter 

diverse jeugdactiviteiten en 

tevens onze website beheerder, 

aarzelde eigenlijk geen moment 

en nam deze kostenpost, als 

grote liefde voor zijn vereniging, voor zijn rekening. 

Bestuur van De Cirkel is Dick bijzonder erkentelijk voor deze geste.  

              Dick Wenning 
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Sponsoring (vervolg) 
 

Notatieboekje 

Vanaf 2012 heeft De Cirkel een eigen notatieboekje. 

Eind 2020 werd een herziende uitgave hiervan 

geïntroduceerd. 

De kosten van deze notitieboekjes zijn geheel 

gesponsord.  

Notitieboekje is te koop aan de bar van De Open Hof. 

Kosten €1,00. De opbrengst komt geheel ten goede van De Cirkel. 

 

Dank aan de sponsors voor de realisatie van deze 

notatieboekjes: 

Autobedrijf Frans Bijkerk 

Kaya Consulting – Dick Wenning 

De Tinnen Soldaat 

CRATE Alexander Shirokov 

Drukkerij AMV 

Aannemersbedrijf  W. Maassen 

De Open Hof. 

 

Balpen 

 

Vanaf september 2020 heeft schaakvereniging De Cirkel ook een 

eigen balpen met ‘verlichte‘ inscriptie. 

Balpen is te koop aan de bar van De Open Hof, voor € 1,=. 

Leverbaar in de kleuren: rood, blauw, zwart, groen en oranje. 

 
Materiële sponsoring 

Alexander Shirokov heeft onze vereniging op diverse wijzen in 2020 tot en met 2022 gesponsord. 

Onder andere hebben alle jeugdschakers een mooie bewaarmap voor hun stappenboek mogen ontvangen. 

 

Sponsoring schaakklokken 

In mei 2022 mocht secretaris Jim Pronk uit handen van 

Stefan van den Brink van Uniconta tien schaakklokken in 

ontvangst nemen. 

Het bestuur van De Cirkel is deze gulle sponsor zeer 

erkentelijk voor dit verrassende jubileumcadeau. 

 

 

 

     Jim Pronk & 

                 Stefan van den Brink 
 

 

Nieuwe sponsor? 

Mocht u onze schaakvereniging een warm toedragen en ook op enige 

wijze onze vereniging willen steunen, informeer dan bij één van de 

bestuursleden naar de bij u passende mogelijkheden van sponsoring.  

Elke sponsor, van groot tot klein, is van harte welkom. 
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Maandagmiddagschaak  
 

Medio 2014 begonnen wat oudere spelers af te haken tijdens de seniorencompetitie op de dinsdagavond. 

De meest gehoorde reden was dat het allemaal wat te laat werd. De wat oudere schakers, meestal in de 

leeftijd ver boven de 60 jaar wilden het liefst rond de klok van 22.00 uur thuis zijn. Maar met grote 

regelmaat werd het minimaal een uurtje of meer later. Anderzijds was er de duidelijke behoefte om bij De 

Cirkel te blijven schaken. ,,Ik kan het sociale contact met mijn andere schaakleden eigenlijk niet missen.” 

Ben Verduyn opperde binnen het bestuur om voor deze categorie schakers, die De Cirkel (en wij hen niet) 

wilden missen, een mogelijkheid te creëren overdag te schaken. Hij polste de beheerder van De Open Hof 

en Hans Kaldeway stond er positief tegenover. Uiteindelijk werd na wat over en weer gepraat de 

minimumleeftijd op 50 jaar gezet. Daarmee de wat oudere schaker, die ook op de dinsdagavond wilde 

blijven schaken, een dubbele mogelijkheid aan te bieden. Louis van der Vos en Eip Janssen hebben met 

Ben Verduyn sinds 2014 de maandagmiddagcompetitie inhoud gegeven. Met zijn drieën verzorgen zij het 

wedstrijdprogramma en verslaglegging. De maandagmiddagcompetitie werd opgeknipt in een najaar- en 

voorjaarscompetitie. De kampioenen werden na de laatste speelronde in het zonnetje gezet. De 

winnaarsbeker werd vol trots in ontvangst genomen.  

Wat de organisatoren en later ook vele deelnemers 

heel belangrijk vonden, was naast de ideale 

mogelijkheid om het schaakspelletje ook ’s middags te 

beoefenen, waarbij het resultaat van ondergeschikt 

belang is. Voorop staat dat er in de middag één of meer 

potjes geschaakt kan worden.  

Naast leden van De Cirkel sloten zich in de loop der 

jaren vele ‘huisschakers’ voor één meerdere seizoenen 

aan. De indeling van de wedstrijden werd tot het 

seizoen 2020-2021 gedaan op basis van aanwezigheid. 

Tijdens de coronaperikelen, waarbij in De Open Hof 

aan allerlei, door de overheid opgelegde maatregelen 

moet worden voldaan, is afmelden voor             Egbert Aalbers in actie tegen Arno Braam 

maandagmorgen 10.00 uur een verplichting.  

In het algemeen is de opkomst ongeveer 90%, wat voor de oudere categorie schakers heel goed is. Ook de 

doelstelling van meer sociale contacten is gehaald. Met enige regelmaat zien we schakers zowel vooraf als 

achteraf met elkaar van gedachten wisselen. En het voordeel daarvan is dat in een paar minuten alle 

wereldproblemen worden opgelost. Ook tijdens de partijen wordt nog weleens de beste of minder goede 

voortzetting becommentarieerd. Met andere woorden er wordt niet of nauwelijks gespeeld met het mes op 

tafel. In de laatste seizoenen doen steeds sterkere schakers mee. In het najaar van 2021 is daarom de groep 

schakers in een A- en B- klasse verdeeld op sterkte. Hoewel het spelen tegen schakers van ongeveer 

gelijke sterkte alom werd toegejuicht is de voorjaarscompetitie 2022 weer in één grote groep gestart.  

De schakers misten toch het contact met spelers in de andere groep, zowel voor als na het schaakpotje.  

 

               Martien Rood En dat bewijst eens te meer dat de aanvankelijke doelstelling om te 

schaken, waarbij het eindresultaat niet alleen het hoofddoel is maar 

ook gezelligheid, bij de wat oudere schaker blijft aanslaan.  

Met als mooie bijkomstigheid dat er ook twee dames  lieten zien dat 

schaken niet alleen voor mannen is. Laatste feit wat voor mij ook 

een verrassing was wil ik de lezer zeker niet onthouden. Ik heb alle 

seizoenen de deelnemers genoteerd en daarna gekeken hoeveel 

schakers hebben meegedaan. De uitkomst is symbolisch voor dit 

verenigingsjaar en de aanleiding waarom dit document is 

vervaardigd. In totaal hebben tot op heden ruim veertig schakers aan 

de 50-plus competitie deelgenomen.  

 

 

Martien Rood, overleden op 12 september 2016. De week voor zijn 

overlijden was hij nog actief bij het maandagmiddag schaken. 
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Maandagmiddagschaak (vervolg) 
 

Winnaars 50+ competitie: 

 

Tom Smit winter- en 

   zomerkampioen,  

  seizoen 2018-2019 

 

                     Louis van der Vos 

                       zomerkampioen, 

                     seizoen 2019-2020  

 

 

 

                       Tom Smit                                             Louis van der Vos 
 

Seizoen:  Najaar competitie    Voorjaar competitie  

   Winterkampioen:     Zomerkampioen: 

2014-2015  Alfred Gaasbeek    Alfred Gaasbeek 

2015-2016  Ben Verduyn     Eip Janssen 

2016-2017  Herman van Scherrenburg   Ben Verduyn 

2017-2018  Herman van Scherrenburg   Herman van Scherrenburg 

2018-2019  Tom Smit     Tom Smit 

2019-2020  Kees van de Voort    Louis van der Vos 

2020-2021  Geen uitgespeelde competitie i.v.m. corona 

2021-2022  Peter van der Wijngaart (A-groep) en  Willem de Wilde  

   Kees van Heerikhuize  (B-groep)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Kees                Peter                               Alfred 
 

              Peter van de Wijngaart en                                          Alfred Gaasbeek, de eerste 

   Kees van Heerikhuize winterkampioenen               kampioen bij het  

                  seizoen 2021-2022        maandagmiddag schaken 

 
De top drie van de zomercompetitie 

seizoen 2021-2022: 

1. Willem de Wilde 

2. Peter van der Wijngaart 

3. Egbert Aalbers 

 

             

 

 

 

    Willem            Peter           Egbert 
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Maandagmiddagschaak (vervolg) 
 

De schakers Ben Verduyn, Louis van der Vos, Eip Janssen, Remy Mouthaan, Jelle Bottema en Joop de 

Feijter waren er bij zowel de eerste en nu de laatste editie 2022 al bij.  

Wie zegt dat schaken aan leeftijd gebonden is? 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Hans Gillet         Fons de Kort                                  Peter van der Wijngaart    Jan Hatsuiker 

 

Onderstaande de schakers die sinds de start van het maandagmiddag schaken één of meerdere seizoenen 

hebben deelgenomen. 

Ben Verduyn, Eip Janssen, Louis van der Vos, Jelle Bottema, Joop de Feijter, Remy Mouthaan, Hans 

Pasveer, Klaas van der Wal, Martien Rood, Ton van den Berk, Fons de Kort, Hans Meijer, Erik Wels, 

Alfred Gaasbeek, Paul Numan. Fred Post, Jan van Dalen , Hein den Hollander, Herman Scherrenburg, 

Anneke Liefkens, Rob Broek, Kees van der Dussen, Oeds Slichtenbree, Anton Ebskamp, Els Creutzberg, 

Kees van de Voort, Kees van Heerikhuize, Alex de Roovere, Peter Jonker, Peter van der Wijngaart, Jan 

Hartsuiker, Arno Braam, Hans de Groot, Egbert Aalbers, Jan van de Wurff, Gert Sleeuwenhoek, Hans 

Jorna, Bas Faasse, Jan Harms, Jan Blokpoel, Jan Demoed, Jeffry Huiberts, Hans Gillet en Loek 

Platschorre. 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 Hans Meijer       Jan van der Wurff                           Loek Platschorre         Fred Post 

 

    Jeffry Huiberts       Klaas van der Wal in actie 

            tegen Loek Platschorre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 30 mei 2022 werd voor de eerste keer in de historie van het maandagmiddag schaken een 

aanmoedigingsprijs uitgereikt. De primeur was voor Jeffry Huiberts. 
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In gesprek met Joop de Feijter 
 

Schaken laat je (bijna) nooit los 

Uw eindredacteur mocht op een mooie dinsdagmiddag in april 

naar de familie De Feijter. 

Bij een aantal (jeugd) – leden roept dat geen beeld van 

herkenning op. Maar De Feijter is één van de trouwste leden van 

schaakvereniging De Cirkel geweest en nog. Met hem keek ik 

terug op zijn lidmaatschap van de schaakclub. Het werd een 

gesprek met horten en stoten. Het ging van hot naar haar. Maar 

wat overheerste was het plezier dat Joop aan het schaken en De 

Cirkel in het bijzonder overhoudt. 

 

Tweede hobby, maar niet onbelangrijk 

,,Men denkt weleens dat schaken mijn grootste hobby is. Maar 

dan moet ik dat helaas toch even nuanceren. Zendamateur zijn is 

mijn grootste hobby en schaken en omgaan met schaakcomputers 

staat op een goede tweede plaats”, steekt Joop van wal. Hij 

begon met schaken bij een club in Doorwerth. ,,Het ledenbestand 

liep terug en de vereniging (Het Paard) ging ter ziele. Ik vroeg 

me af of de plaats Ede geen schaakclubs had. Een beetje 

rondgesnuffeld en onze woonplaats kende zelfs twee 

schaakclubs. Dat wist ik echt niet.  Indertijd halverwege de 

tachtiger jaren was er niet of nauwelijks een 

publiciteitsmogelijkheid voor een schaakclub. Ik ging kijken bij 

De Cirkel, toen nog op het Hora terrein, waar ik kennis maakte met onder andere Johan Huisjes, Jan van 

der Stolpe, Piet Cremers en later mijn achterbuurman Lou Bouwmeester. Tot mijn niet geringe verbazing 

zag ik daar ook onze latere Cirkel voorzitter Jan Banga. Hij was niet alleen onze dominee, maar ik zat ook 

bij hem in een christelijke gespreksgroep. Hoewel ik ook leden van ESV kende was de keuze tussen deze 

clubs voor mij niet lastig”, lacht Joop de Feijter.  

Hij werd oktober 1987 lid, en staat op de fictieve ledenlijst van langst schakende leden bij De Cirkel 

achter Anton Ebskamp tweede en voor Eip Janssen. ,,Schaaktechnisch sta ik mijlenver van Anton 

vandaan, maar als mens waardeerde ik hem zeer. Dat geldt ook de nummer drie. Beiden hebben De Cirkel 

als wedstrijdleider uitstekend geleid. Voor welke krant is dit gesprek eigenlijk? Dat weet ik niet meer.”. 

,,Je moet wel een beetje opletten Joop. Dat is je uitgelegd. Een jaar of tien geleden ben je ook al voor De 

Cirkel in beeld geweest dat was in het toenmalige clubblad. Ben je dat vergeten”, vult echtgenote Anneke 

aan. Het geheugen van Joop wordt wat opgefrist en een rondleiding in huize De Feijter volgt. Naast de 

bekende zendapparatuur zie ik overal schaakcomputers staan. ,,Dat is al sinds jaar en dag ook een hobby. 

Ik ben, zonder dat dat te bewijzen valt, er vrijwel zeker van één van de eerste schakers te zijn geweest die 

waar dan ook vandaan schaakcomputers aanschafte”, zegt hij bescheiden.  

 

Toernooidag 

Jarenlang werd de jeugd tijdens het bekende Cirkel 

jeugdschaaktoernooi De Tinnen Soldaat door Joop de Feijter 

daarmee beziggehouden. ,,Dat vond ik heel leuk om te doen. 

Ik nam wat oude schaakcomputers mee, en de kinderen 

konden er mee spelen. Nee, eigenlijk nu ik er zo over terug 

denk nooit problemen mee gehad. Mijn eerste 

schaakcomputer heb ik ooit in Duitsland gekocht. Dat was 

eind zeventiger jaren denk ik. Een schaakcomputer met 

symbolen die aangaf wat de mogelijkheden waren. Je kon de 

goede zet opzoeken maar ook zelf laten zetten. Voor die tijd 

heel bijzonder”, oordeelt De Feijter.  

 

      Joop de Feijter 
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In gesprek met Joop de Feijter (vervolg) 
 

Wat rondkijkende in zijn schaakkamer treft mijn oog een fraaie 

bokaal tussen allerlei zendamateur trofeeën. ,,Die heb ik 

gewonnen zonder er zelf ook maar iets voor te hebben gedaan. 

Je vertelde straks dat op 7 juni de bekende schaker en 

samensteller van bijvoorbeeld het 

radioprogramma Man en Paard, 

onze Hans Böhm naar De Open 

Hof komt. Dezelfde Hans Böhm 

speelde in 2015 (zie foto) tegen 

computers. Hij mocht de mooiste, 

interessantste schaakcomputer die mensen hadden meegebracht uitkiezen 

voor een prijs. Ik kreeg de prijs voor het ‘Beste Design’. Een prijs dus waar 

ik niets voor heb gedaan maar erg trots op ben. Ik ben benieuwd of Böhm 

nog weet dat hij in Leiden zijn schaakkracht tegen schaakcomputers 

gebruikte.”  

Schaakcomputers en Joop de Feijter is een liefde die nooit overgaat, maar 

best veel tijd kost. Hoe zou Joop zichzelf als schaker willen omschrijven? 

,,Dat zou ik niet zo een, twee, drie kunnen zeggen. Misschien mag ik zo 

vrij zijn de vrijdenker Bernard Shaw te citeren. Hij zei ooit: bijna iedereen 

weet hoe te beginnen, hoe moeilijk het is om er een einde aan te maken. Ik 

zoek in mijn schaakpartijen altijd naar de mooiste ontwikkelingen. Ik ga 

daarin soms zover dat het misloopt. Ik houd net als Shaw veel van 

diepgaande, maar ook snelle partijen. Tegenstrijdig omdat ik ervoor ga 

zitten. Maar dat zal de aard van het beestje wel zijn.” 

 

Trouw 

Joop de Feijter was lang op de dinsdagavond een vaste trouwe schaker die vrijwel nooit, of er moest een 

goede reden zijn, oversloeg. ,,Ik heb met plezier elke dinsdagavond bij De Cirkel geschaakt. Maar ook 

kon ik genieten van intense gesprekken met mensen rondom het schaken. Ik mag er maar twee van je 

noemen. De eerste is dan Jan Blokpoel. Een man die over alles en nog wat een mening of oordeel had. 

Maar waar je heel diepzinnig mee kon praten. Ook privé gingen onze families goed met elkaar om. De 

tweede is Remy Mouthaan, laat ik hem de voormalige zeeman noemen. Een man met een blik over de 

hele wereld. Hij heeft in zijn leven zoveel meegemaakt en gezien. Ik vond het een voorrecht daarover met 

hem te spreken”, meent Joop.  

Met enig geduld krijgt ik Joop (1934) terug naar het schaakonderwerp 

waarvoor ik kwam. ,,Het schaken laat je nooit los, zelfs niet op 

vakantie”, aldus het langst nog actieve Cirkel schaaklid. De tijd gaat 

snel, bijna vijfendertig jaar Cirkelaar. En met heel veel plezier, want 

schaken bij de club had ik absoluut niet willen missen”, vervolgt hij. 

,,Maar dan komt een moment dat je niet zo graag meer laat over straat 

wilt. Het maandagmiddag schaken was voor mij een uitkomst. Een 

vondst mede door Ben Verduyn. Ik speel met plezier mijn potjes zo 

creatief mogelijk. Winst of verlies is op mijn leeftijd dan ook 

bijzaak.”  

Joop wil toch graag nog wat zaken kwijt over het dinsdagavond schaken en enkele zaken die hem altijd 

zijn bijgebleven. ,,Op een avond maakte de toenmalige wedstrijdleider bekend dat Jan van der Stolpe 

(medeoprichter van de club, red.) toestemming kreeg de stukken eerst aan te raken en dan te zetten. Hij 

begon steeds slechter te zien. Jan hoefde ook niet meer te noteren. Ik had zelf nooit iets aan hem gemerkt. 

Maar dat zoiets in de openbaarheid besproken kon worden door een bestuurslid is de kern van de club. 

Sociaal, gezellig en voor iedereen laagdrempelig. Tweede gebeurtenis was de bekendmaking van het 

overlijden van Lou Bouwmeester. Elke aanwezig schaker was er kapot van. Er werd lang nagebabbeld en 

niemand had behoefte nog een potje te schaken. Men dacht aan de mens Bouwmeester en zijn verdienste 

voor de club. Schaken was de absolute bijzaak in het leven op dat moment.”  
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In gesprek met Joop de Feijter (vervolg) 
 

Sociaal 

In al zijn bescheidenheid moet ik Joop nog aan een bijzondere gebeurtenis herinneren. Hij zorgde er ‘s-

nachts rond de klok van vier uur voor dat Anton Ebskamp en Johan Huisjes, die een snel schaakmarathon 

voor De Cirkel van 24-uur volbrachten, van een natje en een droogje werden voorzien. ,,Daar heb ik geen 

moment aan getwijfeld. De clubliefde van deze twee schakers voor De Cirkel was groot. Mijn aandeel 

daarin klein. Maar wel met heel veel plezier.”  

 

Blindschaken 

Wie denkt dat Joop daarmee aan het einde van zijn 

mijmeringen over schaken komt, moet ik teleurstellen. Echt 

vanuit het niets vertelt Joop hoe hij de schaaksport ontdekte. 

,,Mijn vader was dominee, en ik ging met plezier naar de 

kerk. Naast mij zat altijd een vriend waarvan ik wist dat hij 

schaken leuk vond. Ik had als 13-jarige weleens een 

schaakpartij van mijn vader gezien, en dacht soms deze zet 

zou ik anders doen. Maar in die tijd, zo’n zeventig jaar 

geleden zei je dat niet”, gaat Joop verder.  

Om een heel lang verhaal kort te maken stapt Joop 

plotseling over naar ‘blindschaken’. Ik schijn hem wat 

verbijsterd te hebben aangekeken. ,,Onder de preek van mijn 

vader wisselde ik met mijn vriend een aantal zetten zachtjes 

fluisterende uit. Dat noemden wij dan ‘blindschaken’. Gauw 

na de dienst naar huis en de zes of zeven doorgesproken 

zetten op het bord zetten. Dan kwam mijn vader thuis en zag 

dat. Zo jongelui, ik zie dat jullie al een eind op weg zijn, ga 

zo door. Hij heeft nooit geweten dat het in de kerkbank al 

begon”, durft Joop nu te vertellen. 

 

Vakantie en schaken 

,,Op vakantie of waar dan ook denk ik vaak aan schaken. In Egypte heb ik eens een schaakstelling weer 

correct opgezet. Ik zag dat de koning en koningin verkeerd stonden, waardoor een oplossing niet haalbaar 

was”, glimlacht Joop. Hij raakte in een geanimeerd gesprek met een Egyptenaar en heeft mede in verband 

met het taalgebrek (De Egyptenaar sprak niet geweldig Engels) hem met handen en voeten het schaken 

geleerd.  

,,Ik probeerde altijd stellingen op te lossen zonder gebruik te maken van een schaakcomputer. Heb 

jarenlang in het clubblad vele andere leden met diagrammen opgezadeld.  

Men vond het leuk en als ik eens een   

keer oversloeg leverde dat gelijk 

commentaar op. Het clubblad is zo 

niet af werd mij toegevoegd. 

Schaakgodin Caïssa laat mij niet los”, 

besluit Joop de Feijter zijn terugblik. 

Ik dank de gastvrije familie De Feijter 

voordat moment. Wellicht had ik 

anders nu nog gezeten, want Joop en 

schaken en/of zendamateur zijn is een 

twee-eenheid die bijna niet te stoppen 

viel.  

 

Opgetekend april 2022.  

 

    Joop (rechts) in actie tegen                     

                 Jelle Bottema bij de vijftigplussers  
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Massakamp met onze collega vereniging ESV  
 

Het was ergens in oktober 2001 dat het halfjaarlijkse 

overleg met de collega’s van De ESV werd gevoerd. 

Namens De Cirkel waren Ben Zee en Eip Janssen 

aanwezig. Zij opperden het op dat moment nog 

onschuldige idee, om de samenwerking met ESV niet 

alleen bestuurlijk maar ook achter het bord gestalte te 

geven. De ESV-vertegenwoordigers namen het idee 

mee naar de leden. De animo bleek bij onze ‘buren’ 

eveneens groot en zo is een jaarlijkse massakamp ontstaan. De ESV mocht de eerste massakamp 

organiseren en daarna is jaarlijks in een ‘om en om’ systeem gespeeld. Hoewel velen van mening waren 

dat het eindresultaat van een massakamp minder belangrijk zou zijn dan de goede verhouding, wordt er 

jaarlijks echt op het scherpst van de snede gespeeld.  

Maar en dat mag ook weleens vastgesteld worden, zonder 

dat dit achter de borden tot onverkwikkelijke situaties heeft 

geleid. Bij mijn weten is er nooit een partij gespeeld waarbij 

de vlammen de pan uitsloegen. De wedstrijdleiders van 

beide verenigingen konden het FIDE - reglement gewoon 

‘links’ laten liggen. Werd in de begin jaren de indeling van 

de spelers nog op de avond zelf gedaan, in latere jaren 

hadden de wedstrijdleiders van beide teams vooraf contact 

met elkaar. Een stilzwijgende afspraak was dat bord 1 voor 

de clubkampioenen was gereserveerd. Daarna werd zoveel 

mogelijk op rating ingedeeld, met als hoogste doel een leuke 

schaakpartij. 

Op donderdag 12 september 2002 werd in Rehoboth de 

eerste editie gespeeld. De eerste speler die winst boekte was 

ESV’er Mart Pol.  Hij zag Cirkelaar Dick Wenning de eerste 

speler worden die de zo gehate nul mocht noteren. En dat al 

                                             binnen een half uur. Uiteindelijk ging ESV met een 14-7  

      Mart Pol  zege aan de haal. De tweede ontmoeting, nu bij De Cirkel 

leverde een 14-13 zege voor de thuisclub op.  

Inmiddels zijn er achttien ontmoetingen gespeeld. De tussenstand is 8,5-9,5 in het nadeel van De Cirkel. 

Maar wel met de constatering dat van de laatste vier ontmoetingen De Cirkel er drie won.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

Impressie 2016 
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Massakamp met onze collega vereniging ESV (vervolg) 
 

Wat viel op:  

Drie keer (2009, 2012 en 2016) eindigde de match 

tussen De Cirkel en ESV in een gelijkspel. 

De Cirkel behaalde in 2011 de grootste zege. ESV 

verloor met 14-4.  

De grootste nederlaag voor De Cirkel was in 2002. 

Het dieptepunt eindigde in een 14-7 nederlaag. 

In het seizoen 2003 werd aan 27 borden gespeeld. 

Het hoogste aantal ooit. 

In de seizoenen 2009 en 2011 werd aan 18 borden 

gespeeld. Het laagste aantal ooit. 

 

 

Bij De Cirkel hebben Harold Boom en Tom Pronk 

17x keer meegedaan.  

Zij zijn recordhouder bij De Cirkel.  

Albert Bootsman (foto rechts) scoorde voor De 

Cirkel het meeste aantal punten. Uit 14 partijen 

wist Albert negen punten te verzamelen.  

Voor De Cirkel kwamen in de achttien edities liefst 

95 schakers achter het bord. 

De massakamp is de laatste twee jaar wegens de 

corona perikelen helaas niet gespeeld. 

 

Massakamp jeugd  

In het eerste jaar 2002 werd er ook een massakamp voor de 

jeugd gehouden.  

De Cirkel won van de ESV-jeugd met 7,5-2,5.  

Men speelde op die donderdagavond 12 september 2002  

twee partijen tegen elkaar. Wie zagen we voor De Cirkel  

jeugd acteren. Floris en Quintus Busscher, Fredrik en  

Johan Hardeman en Maurice van Eijk.  

Leuk detail daarbij is dat het eerste bord van ESV werd  

bemand door de later bij De Cirkel groot geworden 

Martijn Bakker. Hij delfde twee keer het onderspit                    Floris Busscher & Martijn Bakker 
tegen Cirkelaar Floris Busscher.  

Het bleef bij deze éénmalige jeugd massakamp.  

Een aantal eerdergenoemde jeugdspelers heeft later 

wel meegedaan aan de massakamp bij de senioren.  

Martijn Bakker haalde 3,5 uit 7. Maurice van Eijk 1 

uit 2 en Floris Busscher 1 uit 4. Dat lijken mindere 

resultaten maar moeten wel in een juist perspectief 

worden gezet. Zij troffen vaak door en door 

gelouterde senioren schakers.  

      

 

 

 

 

         

 

De jongste deelnemer tot op heden              Tussenstand na 18 edities:                 

Ruben Doornenbal (links) in 2007                  8.5             -          9,5 
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Clubbladen De Cirkel 
 

Hans Aalbers en Johan Huisjes vormden de eerste redactie. 

Het eerste nummer kwam uit in april 1990. Acht bladzijden 

met een licht gevarieerde inhoud. De twee redacteuren 

schrijven als verantwoording: het uitgangspunt is uiteraard 

PR van onze gezellige schaakclub naar uw leden toe. Maar 

natuurlijk is de bekendheid van onze club, naar buiten toe 

ook belangrijk, maar vooral naast pers en zusterorganisaties 

naar ons bedrijf het Sociaal Werkvoorzieningsschap 

Zuidwest Veluwe Ede, waaronder onze schaakvereniging 

min of meer valt. Het ‘borelingske’ zal vier of vijf keer per 

jaar verschijnen. Voorzitter Arie Pol voegt daaraantoe: ik 

hoop dat dit mooie blad ertoe zal bijdragen de 

vriendschapsband en goede sfeer die zo kenmerkend is voor 

deze club, te versterken.  

Vanaf het derde nummer (3 augustus 1990, red.) werd het 

een echt boekwerk. De heren Aalbers en Huisjes hebben 

heel lang hun beste krachten aan het clubblad gegeven. De 

leden keken er altijd naar uit. Begin 2006 werd het laten 

drukken van het clubblad te duur en werd een digitale versie, met de toepasselijke naam Digi Circulaire 

uitgebracht. Auteurs daarvan waren Tom Smit en Albert Bootsman. Om allerlei redenen werd met de 

uitgave een aantal jaren later gestopt. Voor de senioren kwam niet echt een alternatief. Communicatie gaat 

via emailberichten. De jeugdafdeling was creatiever. Johan de Lange, Ben Verduyn en nu Penka Pavlova 

en Kees van Heerikhuize brengen met regelmaat een digitale ‘nieuwsbrief’ uit.   

Terug naar het eerste clubblad dat nog beschikbaar is. Daarin lezen 

we dat het bestuur bestond uit: voorzitter Arie Pol, secretaris Johan 

Huisjes, penningmeester Ina Radstaat - v.d. Heijden, (De Cirkel was 

dus op het gebied van een vrouwelijke bestuurder de tijd al ver 

vooruit!), wedstrijdleider Anton Ebskamp, public relations Hans 

Aalbers en algemeen bestuurslid H. van het Schut.  

De club was nog ‘even’ gehuisvest in het AZO-gebouw maar zocht 

uit alle macht naar een nieuwe speellocatie. Arie Pol komt nog even 

terug op een vorige mededeling. Citaat:,, Zelden zal onze 

mededeling dat wij het AZO-gebouw gaan verlaten zoveel gevolgen 

hebben gehad. De vereniging staat echt op wankelen, maar het heeft 

ons allen ook wakker geschud. Tijdens de ALV is alle beschikbare 

informatie gewisseld en alle leden ging achter het bestuur staan. De 

verbondenheid moeten we de komende tijd bewaren want de golven zijn nog hoog als ik dit schrijf.”  

Ook lezen we in het eerst beschikbare clubblad een verslag van de ALV 19 september 1989. Voorzitter 

Arie Pol legt uit dat Jan van der Stolpe wegens gezondheidsredenen met onmiddellijke ingang zijn 

bestuurswerkzaamheden heeft neergelegd. Van der Stolpe zal later toch weer een belangrijke rol spelen in 

de mede onder zijn impulsen opgerichte jeugdafdeling 

van De Cirkel. Na zijn actieve bestuurs- en 

schaakperiode gaat het met Jan van der Stolpe steeds 

minder. Ik (Eip Janssen, red.) bezoek hem met enige 

regelmaat in het verzorgingstehuis waar hij zijn dagen in 

grote eenzaamheid doorbrengt. Samen met Ben Zee mag 

ik het bestuur vertegenwoordigen bij zijn begrafenis. 

Daar horen wij, tot verbazing van vele aanwezigen, dat 

Jan geen Jan heet maar Ian. Deze markante schaker met 

een hart van goud voor de jeugd, betekende veel voor de 

schaakclub. Maar wilde daar zelf niets van weten. Mede 

door zijn soms rechtlijnig gedrag heeft Jan of Ian zo men 

wil, niet de pluim gekregen die hij zeker verdiende. 
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Clubbladen De Cirkel (vervolg) 
 

De Circulaire heeft een mooi logo op de voorkant maar daar heeft de Personeelsvereniging (PV) van de 

AZO-problemen mee. Er volgen een aantal bijeenkomsten met als eindresultaat waarin wordt afgesproken 

dat het PV-logo leidend blijft. Eindredacteur Hans Aalbers is creatief en krijgt iedereen achter zich met de 

volgende oplossing: Onder auspiciën van Personeelsvereniging “De Cirkel”, S.W. Zuidwest-Veluwe, 

Horaplantsoen 2, Ede.  

In de tweede jaargang van het clubblad nummer 22 doet pornografie haar intrede in de Cirkel verslagen: 

een tekening van een rokende dame met niets anders dan een grote sigaar; en daarbij het geraffineerde 

commentaar: sommigen van U hebben in de vakantie geen stuk aangeraakt. Nu is er weer honger naar 

hout.” 

Februari 1992 komt de eerste editie vierde jaargang uit. Het 

voorblad is nu gewijzigd en de onderste regel is verdwenen. Deze 

voorkant zal tot het laatste nummer dat in 2009 verschijnt het 

clubblad sieren (zie hiernaast). 

 

Februari 1994 komt clubblad nummer 1 van de vijfde jaargang uit. 

In deze uitgave komen twee schrijvers bladzijden tekort het wel en 

wee van De Cirkel te beschrijven. Elowietje en Rinus Hebgeheurd. 

Ik weet nog, als de dag van gisteren dat onze toenmalige voorzitter 

Jan Banga, soms nachten wakker lag. Hij vond het geschrevene 

laat staan de ‘sneren’ naar secretaris Johan Huisjes niet goed. Wat 

de beste man niet wist dat Elowietje en Rinus onder een hoedje 

speelden. Johan Huisjes wist als redacteur van de hoed en de rand. 

Misschien, met de kennis van nu zou niemand er meer plezier aan 

beleven, maar in die tijd hield het clubgelederen aardig bezig. Ik mag met toestemming van alle 

betrokkenen nu wel onthullen wie de schrijvers waren. Of wilt u raden? Elowietje was ons aller Johan 

Huisjes zelf en Rinus Hebgeheurd, onze huidige denksportjournalist Eip Janssen.  

 

Redacteuren zijn geweest Demy Radstaat 2004-2005, duo Albert Bootsman/Louis van der Vos en Tom 

Smit (2006- einde Digi Circulaire).  

 

Op de ALV van 22 augustus 2000 komt het clubblad weer aan 

de orde. De kosten bij de Permar worden het bestuur van de 

Cirkel te hoog. Maar de redactie, werkzaam bij De Permar 

verzet zich tegen een andere drukker. Het bestuur licht de leden 

op de ALV de verschillen toe.  

Voorzitter Lou Bouwmeester daarover: gebleken is uit 

onderzoek dat de drukkosten van het huidige clubblad te hoog 

zijn. Via de wedstrijdleider is het mogelijk dat bij voetbalclub 

DTS’35 (nu DTS Ede, red.) ons clubblad drie keer goedkoper 

gedrukt kan worden, maar dan wel in iets minder luxe vorm. Het 

bestuur krijgt tijdens de bestuursvergadering van 1 mei 2000 een 

voorbeeld van het clubblad van DTS ter inzage. Het bestuur 

geeft unaniem aan deze weergave ruim voldoende te vinden 

voor ons clubblad. Wij stellen de leden voor met dit voorstel 

akkoord te gaan. De leden stemmen met de tegenstem van de 

toenmalige eindredacteur in met het voorstel. Het eerstvolgende 

clubblad zal worden gedrukt bij DTS’35. De penningmeester 

geeft aan voor het komende seizoen voor het clubblad € 226,89 

te begroten. Het clubblad wordt nog jaren bij de voetbalclub 

gedrukt.  
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Clubbladen De Cirkel (vervolg) 
 

Digi Circulaire 

 

Februari 2009 wordt de Digi Circulaire binnen de vereniging 

geïntroduceerd. De overgang van papierenuitgave naar digitaal 

is een feit. Eindredacteur Jan Banga schrijft het volgende: als 

redactie zijn wij bijzonder blij en tevreden met de medewerking 

van bestuur en leden voor de invulling van Digi Circulaire  

nummer 1. Menigeen heeft zijn best gedaan om ons clubblad 

opnieuw van de grond te krijgen; ‘volledig geslaagd’ naar onze 

mening. Het was geen enkel probleem diverse leden copy voor het eerste nummer te ontfutselen, dan wel 

af te persen. Dat biedt perspectief voor het vervolg; een zaak waar we derhalve dan ook al enige tijd druk 

mee bezig zijn; het schiet echt op. 

Wel willen wij graag reacties op ons werk, zowel instemmend als kritisch; als het maar niet ingaat tegen 

Art. zoveel van de grondwet. Laat ons dus a.u.b. weten, wat jullie ervan vinden, welke suggesties je hebt 

voor verbetering en wat het toevoegt aan je lidmaatschap van De Cirkel. En dan nog een ding; Zo hier en 

daar ving ik op dat men de Digi Circulaire opvat als een soort Nieuwsbrief die te-hooi-en-te-gras 

nieuwtjes rondstrooit en zendt, die er op dat moment toe doen; dat is niet de bedoeling; dat was de oude 

circulaire ook niet; en de stijl van de papieren circulaire willen wij behouden; met opiniërende en 

analytische bijdragen, met de pen en een bemoedigend woordje van de voorzitter; met Schaakverhalen en 

‘andere onzin’. Natuurlijk zijn wij best bereid om er ook nieuws tussendoor te brengen, en dat zal dan zijn 

in het kader van een nieuwsbrief, maar dat is wat anders dan de Digi-circu-laire. De Digi Circulaire blijft 

een uitgave van de redactie, die als het even kan om de 2 of 3 maanden bij jullie wordt thuisbezorgd via 

het computerscherm. Daarover kunnen wij het met z'n allen best roerend eens zijn. 

 

Ook voorzitter Jan Blokpoel gaat in op de nieuwe Digi Circulaire.  

Hij schrijft het volgende:  

Beste schaakvrienden, 

Met het verdwijnen van ons verenigingsblad op papier hebben we jullie een   

regelmatig verschijnende, digitale versie toegezegd. Je zou zeggen: een 

fluitje van een cent, maar niets bleek minder waar. Na verloop van enige 

tijd drong zich bij mij de vergelijking op met de ontstaansgeschiedenis van 

de hogesnelheidslijn in de Randstad. De infrastructuur is aanwezig, de 

treinstellen (tekstschrijvers) zijn klaar; het wachten is op de locomotief 

(hoofdredacteur), die alles in beweging zet. Hier houdt de vergelijking met 

de HSL nog niet op, want, oh wonder, we maken een geslaagde proefrit. 

      Jan Blokpoel             Dan denk je, voortaan kunnen we ons aan de dienstregeling houden;  

                                   ware het niet, dat de locomotief defect raakt. 

Het heeft een tijd geduurd, maar uiteindelijk zijn we erin geslaagd een goede locomotief te vinden in de 

persoon van Jan Banga, die zich bereid heeft verklaard het redacteurschap op zich te nemen. We 

vertrouwen erop, dat met Jan de vaart er goed in zit. Ons streven is vanaf heden iedere 4-6 weken een 

digitaal clubblad uit te geven. Alles valt of staat echter met de hoeveelheid tekst, die Jan krijgt 

aangeleverd; daarom is om te beginnen aan de teamleiders van onze drie Osbo-teams gevraagd van iedere 

wedstrijd een zo boeiend mogelijk verslag uit te brengen. 

Daarnaast is het altijd leuk, indien de creatieve geesten onder ons 

Jan van tekst voorzien. 

 

Ook onze jeugdleden en/of hun ouders worden opgeroepen hun 

tekstuele bijdrage te leveren. Aangezien ons nieuwe digitale 

clubblad een interne aangelegenheid is, is er ook ruimte voor het 

kraken van kritische noten. Met opbouwende kritiek kunnen wij 

altijd ons voordeel doen. 
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In- en externe publiciteit  
 

Publiciteit is zowel binnen als buiten de vereniging een must. Voor wat betreft de aanpak van de interne 

publiciteit via het clubblad De Circulaire en later de Digi Circulaire is al het nodige geschreven. Maar er 

is intern nog een medium dat de aandacht vraagt. In de afgelopen jaren is de website in de digitale 

communicatiewereld een niet meer weg te denken medium. Het levert zowel voor de leden, als degenen 

die belangstelling hebben van buitenaf voor de club, de nodige informatie op. En zonder ook maar iemand 

tekort te willen doen, is de aanjager en website beheerder vanaf het begin tot heden, Dick Wenning 

geweest. Hij heeft de huidige website www.decirkelede.nl kleur en aanzien gegeven. In het verlengde 

daarvan mag ook Ben Verduyn worden genoemd die wekelijks de website actueel en informatief voorziet 

van het nodige nieuws van en over schaakvereniging De Cirkel. 

 

Hoe het begon met de website  

In het jaar 2009 kwam Dick Wenning met het eerste voorstel een website voor schaakvereniging De 

Cirkel op te zetten bij het bestuur. In een tijd waarin internet en website nog niet de aandacht hadden die 

het nu anno 2022 heeft, werd het voorstel wat aarzelend ontvangen. Maar uiteindelijk kreeg Dick de 

opdracht een aanzet en voorstel te maken. Dick Wenning heeft zich er met ziel en zaligheid op gestort. 

Diverse versies zijn de afgelopen jaren voorbij gekomen.  

Vaste items zijn altijd geweest: Clubinformatie, historie, senioren, jeugd, toernooien en archief.  

Onder elk kopje werden weer sub-items ondergebracht. 

  
 

Naast het feit dat Dick Wenning zich actief inzette de Cirkel site een mooi aanzien te geven, maakte hij 

het ook mogelijk dat Cirkelaars met en tegen elkaar schaakte op internet. Dick heeft op chess.com (zie 

hieronder) een grote groep Cirkelschakers en gastspelers bij elkaar gebracht. Inmiddels hebben bijna 

honderd leden van de mogelijkheid, om via De Cirkel te schaken op internet, gebruik gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dick’s motto daarvoor was: iedereen kan gratis schaken op de site van chess.com. Echter is het leuker als 

je alleen met mensen en kinderen schaakt die binnen de groep van De Cirkel vallen. Aangezien mensen 

allerlei vreemde aliassen hebben op chess.com is het niet altijd te achterhalen wie het echt is. Door te 

controleren of ze wel lid zijn van De Cirkelgroep, weet je als ouder van je kind op het internet, dat het nog 

steeds goede en correcte mensen zijn.  

In de jaren 2016 en 2017 werd een online zomercompetitie door De Cirkel gehouden, dit om de periode 

tussen de twee seizoenen te overbruggen. 

http://www.decirkelede.nl/
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In- en externe publiciteit (vervolg)   

                                                               Penka met haar ‘hondje’ 
Medio 2019 heeft Dick Wenning met behulp 

van Penka Pavlova een geheel nieuwe website 

gebouwd.  

Alle informatie van De Cirkel staat nu nog 

beter gerangschikt en het is anno 2022 het  

medium waar elke Cirkelaar alle benodigde 

info kan vinden. Uitslagen, standen en  

verslagen worden wekelijks bijgewerkt. 

 

Ede Stad.nl 

Maar met alleen interne publiciteit groeit een vereniging als De Cirkel niet. De Edese Post vanaf 2004 en 

later Ede Stad waren bereid wekelijks in de papierenuitgave Cirkel nieuws op te nemen. De Cirkel maakte 

dankbaar gebruik van de geboden gelegenheid om over de interne wedstrijden, maar ook externe OSBO-

competitie te berichten.  

Wekelijks heeft Eip Janssen met zijn gekleurde pen en foto de 

club geprobeerd positief uit te dragen. Dat leverde soms 

spraakmakende koppen op, zoals ‘Tom Pronk is spekkoper’ of 

‘Jan Pijkeren is niet te stuiten’ of ‘de jeugd overklast de oudjes’ 

enz. De koppenmaker probeerde wekelijks een goede mix te 

vinden. Doelstelling was niet alleen De Cirkeltop, maar zoveel 

mogelijk spelers in de loop van het seizoen een plekje te geven. 

Uitslagen van interne competitiewedstrijden maar ook 

gebezigde uitspraken in het wekelijkse verslag leverden reacties 

op bij vrienden of collega’s. Dit vroeg van de schrijver 

overigens wel wat ‘fingerspitzengefühl.’ Wat daarmee bedoeld 

werd? De auteur vond het zijn taak om alle schakers in hun 

waarde te laten. ,,Mijn doel is zo humoristisch de schaakavond 

te verwoorden, maar elk lid moet de dag daarop zonder 

schaamtegevoel op zijn werk kunnen komen.” 

Of dat altijd gelukt is? Uit de weinige reacties van bijna twintig jaar wekelijks een artikel produceren, 

mag de voorzichtige conclusie worden getrokken dat het antwoord ‘ja’ is. In de laatste jaren kwam de 

klad een beetje in het opnemen van de schaakberichten in de papieren uitgave van de krant. De 

aangeleverde kopij werd sterk ingekort en later geheel niet meer opgenomen. De reden is even simpel als 

ook wel onbegrijpelijk. De eindredactie van een krant vond de ruimte die een denksportartikel innam 

zonde. Waarschijnlijk speelde daarin mee, dat denksporten niet als een fysieke sport worden gezien. 

Gelukkig is de auteur er tot op de dag van vandaag wel in geslaagd de wekelijkse Cirkel bijdragen op de 

site van het weekblad Ede Stad te plaatsen. Verslagen die een gezamenlijke productie zijn van auteur Ben 

Verduyn en voor de internetsite van de krant bewerkt worden door Eip Janssen. Uit onderzoeken bleek 

dat de Edenaren deze verslagen intensief hebben gelezen. Vele nieuwe leden gaven aan dat mede door de 

verslaglegging zij een kijkje bij De Cirkel kwamen nemen.  

 

Publiciteit is nodig om bekendheid te geven aan het schaken en de 

schaakvereniging De Cirkel. Het bestuur probeert al sinds de oprichting 

daarop in te spelen. Zoals elders te lezen is heeft De Cirkel ooit een 

schaaktweekamp tussen Anton Ebskamp en Johan Huisjes gedurende 

24-uur gehouden. Maar ook is in de jaren 2015 en 2016 een stand 

bemand tijdens de Heideweek activiteiten. Op scholen worden 

activiteiten ontplooid met schaaklessen. In de jeugdafdeling worden 

mooie nieuwsbrieven uitgegeven. Met als hoop dat de jeugdleden ze 

lezen maar ook verspreiden. Onder het kopje jeugd staat de nodige info 

daarover. Het werven van leden voor de schaakclub is en blijft een 

opgave. De meeste leden komen door persoonlijk contact met en van 

leden die al bij De Cirkel schaken. 
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In gesprek met Dick Wenning  
 

Zichtbaar en onzichtbaar altijd aanwezig 

Aan de woonkamertafel ontwikkelde zich 21 februari 2022 een uiterst amusant gesprek met Dick 

Wenning. ,,Ik ben een ADHD'er en snel afgeleid, heb weleens moeite met luisteren en ben soms 

chaotisch”, lacht hij ter begroeting. Het blijkt mee te vallen hoewel het soms wat moeite kost Dick terug 

te brengen tot de kern van het gesprek. ,,Ergens november 1996 was ik het Edese op zoek naar een 

schaakvereniging. Ik heb de gids erbij gepakt en zag dat er twee schaakclubs waren. Ik heb gekozen op 

alfabetische volgorde en dus De Cirkel. Achteraf wat minder logisch omdat ik in het centrum woonde. 

Maar met de wijsheid van nu een goede keuze. Een club waar ik mij echt thuis voel.” 

Dick Wenning raakte in gesprek met de toenmalige voorzitter Jan Banga. ,,Het klikte gelijk. Waarom? Ik 

zou het niet weten. Wel herinner ik me nog dat we van alles hebben uitgewisseld. Maar dat was Banga 

vanuit zijn beroep wel gewend”, meent Wenning. Uiteraard mag niet worden vergeten de vraag waarom 

Dick is gaan schaken. ,,Ik heb schaken zo rond de jaren 1976 van mijn opa geleerd. Hij had ooit een keer 

remise gespeeld tegen de legendarische Max Euwe. Er ging geen bezoek aan mijn opa voorbij of dat 

verhaal kwam voorbij. Nu betrap ik mijzelf er weleens op dat ik twee keer hetzelfde zeg. Zullen de genen 

wel zijn”, meent Dick met enige zelfspot. 
 

Schaakpassie 

Op de basisschool bleek al snel dat Dick schaaktalent had. 

,,Ik won redelijk gemakkelijk de meeste potjes. Na mijn 

latere studie in Enschede en verhuizing in 1996 naar het 

Edese (Parkweg en later Telefoonweg, red.) was de 

schaakdraad weer oppakken gewoon een ‘must’. Wat ik mij 

verder herinner van mijn eerste entree bij De Cirkel, naast 

het gesprek met Jan Banga? De troon van Lou Bouwmeester 

in het zitje naast de speelzaal. Je durfde daar zeker niet in te 

gaan zitten. En natuurlijk mijn eerste partij. Ik weet echt niet 

meer tegen wie. 

                 Dick Wenning        Wel dat ik won en mijn tegenstander boos wegliep.  

Ik vroeg aan wat schakers of ik wat verkeerd had gedaan?  Zij lachten en begrepen het ook niet. 

Later hoorde ik dat hij mij gewoon had onderschat”, lacht Dick. Hij werd al snel gevraagd bij de 

jeugdafdeling van Lou Bouwmeester, wat zo zag ik dat toen, om actief jeugdtrainer te worden. ,,De Cirkel 

had met Ben Zee, Harold en mij een leuke combinatie. Harold is altijd onverstoorbaar. Ben Zee is heel 

relativerend. En ik ben wat branieachtig op het ongeduldige af. Als trio vulden we vulden elkaar prima 

aan.” Dick genoot van de jeugdafdeling en zag deze groeien. ,,Dat gaf wel wat kaderproblemen. Zeker 

toen de ESV besloot met jeugdschaken te stoppen en De Cirkel een behoorlijke ledenaanwas kreeg. Maar, 

en dat is een compliment aan velen, dan staan er mensen op die ons helpen. Soms had ik de idee dat de 

jeugd aan het schaken krijgen een tropenuurtje was. Maar later op de avond keek ik er met plezier op 

terug.” Dick laat daarmee tussen de regels door goed merken indertijd een liefhebber te zijn geweest van 

de bekende ‘derde helft’ in De Open Hof. ,,Best veel schik gehad. Het werd soms weleens laat. Nou soms, 

meestal. Op woensdag had ik wel eens een kater en kon je me beter even niet benaderen”, oordeelt hij. 

Hoe ik De Cirkel jeugdafdeling zou willen omschrijven? Een kweekvijver van talent. Niet alleen achter 

het bord maar ook qua lesgevers. Dominic van Dijk, Jan Pijkeren, nu Tim Evendijk en Ruben de Vries, 

heb ik als lesgevers zichzelf zien ontwikkelen 
 

Reactie 

Hij kan het niet nalaten tussentijds nog even een anekdote uit zijn eigen seniorentijd op mij (Eip Janssen, 

red.) los te laten. ,,Heel lang geleden hadden we een A- en een B- groep schaken. Ik promoveerde op 1/10 

punt niet. Daar kon ik aanvankelijk moeilijk mee omgaan. Maar na een paar uur relativeer je dat. Dat geef 

ik nu de schakers in de Top- en/of Subgroep mee. Beleef plezier aan schaken, dan komt het succes vanzelf 

wel.” Een ander ding wat Dick ook wel graag kwijt wil is hoe hij tegen sommige zaken aankijkt. ,,Ik ben 

van nature een rationeel mens. Ik reageer en ben het daarna weer vergeten. Ik begreep soms niets van 

reacties van tegenstanders. Dat emotionele gevoel had ik niet altijd. Nu, begrijp ik heel goed dat als een 

speler vaak verliest, hij heel blij is met een remiseaanbod. Ook dat heeft schaken bij De Cirkel mij 

gebracht.” 
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In gesprek met Dick Wenning (vervolg)  
 

Praatstoel 

Dick, inmiddels op zijn praatstoel zittend met 

de in 2020 gewonnen Runner-Up trofee, loopt 

de namen langs. ,,Adri van der Niet, de 

schoolmeester. Een prachtmens, altijd aandacht 

voor iedereen. Een Piet Cremers, die in een 

volkomen gewonnen stand je toch remise 

aanbood. Als je dat afsloeg stond je een zet 

later schaakmat. Een Bram van der Velden, 

Benjamin ten Holte, Jan Pijkeren of Martijn 

Bakker, die vanuit de Cirkel jeugd toppers in 

seniorenland werden. Zij konden schaken dat 

staat als een paal boven water. Ons aandeel als 

Cirkelaars was de tactiek ontwikkelen. Het 

inzicht, wat zij al hadden, laten gebruiken”, 

gaat Dick verder. In een gesprek met Dick Wenning mogen zeker zijn troetelkinderen niet ontbreken. 

,,Wat bedoel je? O, ik weet het al. Het basisschool schaken, Het ‘De Tinnen Soldaat’ 

jeugdschaaktoernooi. De reden waarom ik daar zo enthousiast voor ben ligt eigenlijk in mijn eigen jeugd. 

Ik speelde bij een Hoogeveense club en zij huurden met enige regelmaat een grote bus. Met zo’n 60 

kinderen gingen we naar toernooien. Ik was pas 8 jaar en vond het een onvergetelijke belevenis. Die opzet 

en wat ik heb gezien probeer ik nu om te zetten in daden”, zegt Dick bescheiden. Een ander punt waaraan 

Dick een behoorlijke, misschien wel grootste bijdrage heeft geleverd is de huidige website van De Cirkel. 

Daarover wordt elders in dit document ook geschreven. ,,Internet is niet meer weg te denken. Dus ook een 

goede website niet. Ooit heb ik in de zomer een schaakgroep De Cirkel via chess.com het levenslicht laten 

zien. Nooit had ik kunnen bedenken dat De Cirkel daar in coronatijd de afgelopen jaren zo van zou 

profiteren. Het was de basis voor de afgelopen succesvolle corona online toernooien. Complimenten aan 

de twee drijvende krachten die erachter zaten. Zij (Ben en Eip) hebben De Cirkelaars ook toen er niet 

fysiek geschaakt mocht worden in De Open Hof met elkaar verbonden. Elke maandagmiddag en 

dinsdagavond was er een onlineschaak mogelijkheid. Zij waren elke sessie aanwezig om het toernooi in 

goede banen te leiden. Andere deelnemers konden overslaan als zij dat wilden. Ik denk niet dat alle leden 

beseffen dat de organisatie, verslaglegging, stand bijhouden hen veel tijd heeft gekost”, meent Dick.  

 

Bestuur 

Dick heeft ook in het bestuur van De Cirkel gezeten. 

,,Ik was penningmeester in het seizoen 2005-2006 en 

2006-2007. Dat was niet mijn ding. Ik ben niet zo’n 

gestructureerd werkend persoon. Bestuurslid in de 

frontlinie is niet aan mij besteedt. Ik werk liever in de 

backoffice. Misschien had ik soms wel veel ideeën maar 

dan werd ik wel afgeremd”, lacht Wenning. Je vraagt je 

af of Dick nog wel tijd heeft thuis te schaken of te 

genieten van een leuke wedstrijd in de interne 

competitie. ,,Mijn echtgenote Inge en kinderen Marleen 

en Ruben schaken wel. Marleen liet me op driejarige 

leeftijd al zien hoe betrekkelijk schaken soms is. 

Ik wilde wat met haar doornemen. Weet je waar de 

schaakstukken bleven? Opgeborgen in het poppenhuis”, buldert Dick. ,,Marleen en Ruben hebben nog 

wel les gehad van Ben Zee en Robert Degenhart. Ik denk dat een vader aan zijn eigen kinderen geen les 

moet geven.” Er zijn inmiddels een paar uur verstreken. Niet alles heeft deze bijdrage gehaald. ,,Dat lijkt 

me beter van niet. Als anderen een boekje over mij opendoen is dit document te klein ”sluit Dick af. Hij is 

te bescheiden om te melden dat juist Dick Wenning creatief is geweest, zodat dit document 40-jaar 

geschiedenis De Cirkel de lezer bereikt. Hij heeft De Cirkel 150 usb sticks in schaakvorm geschonken. Is 

dat geen clubliefde? De vraag stellen is hem beantwoorden.  
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Online toernooien vanwege corona 
 

Het fenomeen onlinetoernooi werd in de coronaperiode 2020 

tot en met 2022 gedurende meerdere perioden weer van stal 

gehaald. Op initiatief van Eip Janssen werd elke 

maandagmiddag en dinsdagavond een online competitie 

afgewerkt. Eip hield nauwgezet de standen bij. Ben Verduyn 

zorgde voor de verslaglegging en leuke omlijstende foto’s op 

de website. De winnaars werden met een oorkonde en/of 

beker na elke onlinetoernooi periode in het zonnetje gezet. 

Hoewel elke schaker liever fysiek schaakt dan online was het 

in de coronatijd een aardige tijdsinvulling. Hoewel nooit zo 

bedoeld, heeft Dick Wenning dus eigenlijk ook hierbij aan de 

wieg gestaan van deze De Cirkel activiteit.  

Onderstaand een beknopt overzicht van de gespeelde online toernooien 

1
e
 Cyclus van maart 2020 t/m medio juli 2020  

Op de dinsdagavonden werden 18 ronden gespeeld 

1. Frank van Wijngaarden  

2. Willem Slagter       

3. Sjoerd Meijer 

        

    

                                                                    Frank van Wijngaarden 
 

Op de maandagmiddagen werden door 

de 50 plussers 15 ronden gespeeld 

1. Peter Jonker  

2. Ben Zee 

3. Arno Braam 

 

   Peter Jonker 

 

2
e
 Cyclus van 19 oktober 2020 t/m 19 januari 2021   

 

Maandagmiddaggroep - 50 plussers (15 ronden) 

1. Peter  Jonker 

2. Jan Hartsuiker 

3. Eip Janssen                                                    Peter Jonker 
 

Dinsdagavond subgroep - rating tot 1400 (14 ronden) 

1. Eip Janssen  

2. Ben Verduyn 

3. Bram Feenstra 

 

       

      Eip Janssen 

 

Dinsdagavond topgroep (15 ronden)  

1. Jan  Pijkeren  

2. Edwin Groen              Jan Pijkeren 

3. Tim Evendijk                                                                                 
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Online toernooien vanwege corona (vervolg) 
 

3
e
 Cyclus van 26 januari 2021 t/m 1 juni 2021  

Maandagmiddaggroep - 50 plussers (19 ronden)  

1. Willem de Wilde 

2. Peter Jonker  

3. Arno Braam 

                                                                        Willem de Wilde 
 

Dinsdagavond subgroep - rating tot 1400 (19 ronden),  

1. Pim Eimers 

2. Jonathan Karels 

3. Bram Feenstra 

 

     Pim Eimers 

 

Dinsdagavond topgroep (19 ronden) 

1. Edwin Groen  

2. Niels van den Bovenkamp 

3. Ruben de Vries 

 

                                                                           Edwin Groen  
 

Jeugd 

Aan de online toernooien deden ook geregeld jeugdspelers van De Cirkel mee, 

Onderstaand de kanjers die het vaakst online aanwezig waren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Bram Feenstra                 Artem Malashenko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Jonathan Karels       Alexander Ivanov 
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Huisvesting De Cirkel 

 
De Cirkel is in haar bestaan slechts één keer van 

speellocatie veranderd. De reden daarvan is elders 

in min of meer uitgebreid verwoord. Voorzitter 

Arie Pol legde de leden uit dat het bestuur opteerde 

voor verplaatsing naar het Edese gebouw De 

Maanen. Dat kon niet doorgaan maar gelukkig is 

een gesprek met AZO-directeur Vlam uiteindelijk 

positief uitgepakt. Hij staat toe dat De Cirkel 

buiten de PV om gebruik mag maken van een 

overgangsregeling tot er een oplossing voor het 

huisvestingsprobleem is gevonden.  

In februari 1991 verhuisde de vereniging naar De Open Hof, waar tot op 

de dag van vandaag geschaakt wordt. En met plezier. Mede te danken 

aan de beheerders Arie Brouwer en nu Hans Kaldeway en overig 

personeel. De eerste zaalhuur in D Open Hof voor een zaal bedroeg 40 

gulden (€ 18,15). De Open Hof werd februari 1991 in gebruik genomen. 

Liefst vijftig belangstellenden waren aanwezig tijdens de door Anton 

Ebskamp verzorgde openingsavond. Een simultaan waarbij de 

nieuwkomer de indruk kreeg aardig te kunnen schaken maar Anton won. 

Het leidde wel tot een aantal aanmeldingen waaronder uw schrijver.  

 

 

 

,,Een goed clublokaal is voor een schaakclub van vitaal belang. Je moet op een goede locatie zitten om 

nieuwe leden aan te trekken. Is de accommodatie knudde dan kun je nog zoveel reclame maken, je komt 

gegarandeerd in een neerwaartse spiraal terecht. Van dit alles heeft De Cirkel geen last. Tien jaar De Open 

Hof heeft ons geen windeieren gelegd. Het gastheerschap lag eerst in handen van het echtpaar Brouwer. 

Ze hebben het ons altijd naar de zin weten te maken. Beheerder Arie had de wind er onder. De jeugd keek 

tegen hem op. Nu is hij weg maar heeft voor een goede opvolger gezorgd: Hans Kaldeway en echtgenote 

Lidy”, liet het bestuur bij het afscheid van de familie Brouwer optekenen. 

,,Dat verdient onze eeuwige dank. Hans is anders en toch gewoon. Hij heeft humor en weet meer van de 

club dan menig lid”, besluit Bouwmeester. En het vieren van het tienjarig huisvestingsjubileum (2001) 

leverde elk lid een gratis consumptie op. Ook daarin waren Hans en Lou niet zielig. 

Hoe hebben de beheerders van De Open Hof schaakvereniging De Cirkel ervaren? 

We gaan achtereenvolgens in gesprek met Arie en Cootje Brouwer en Hans en Lyda Kaldeway. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Denksportcentrum van schaakvereniging De Cirkel 
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In gesprek met Arie en Cootje Brouwer 
 

Arie en Cootje Brouwer waren de eerste beheerders van De Open Hof 

die de schakers zagen komen. En namen ruim tien later afscheid van 

een club waarmee zij, naar eigen zeggen, en wie zou daaraan mogen 

twijfelen, heel plezierig hebben samen samengewerkt. ,,Dit geldt zowel 

voor het bestuur als met de individuele leden. Ik weet nog als de dag 

van gisteren dat ik gebeld werd door Johan Huisjes (secretaris, red.) van 

De Cirkel. Of hij met een paar bestuursleden mocht komen praten over 

eventuele huisvesting van de schaakvereniging in De Open Hof. Praten 

kan altijd was mijn credo”, kijkt de nu 85-jarige Arie Brouwer terug. 

Johan Huisjes, Anton Ebskamp en Lou Bouwmeester maakten een 

afspraak. ,,Het was een heel prettig gesprek. De heren legden uit dat zij 

diverse locaties aan het bekijken waren in het Edese. De club, die schaakte in het gebouw van de AZO 

wilde haar vleugels uitslaan. In de mooie wijk Veldhuizen hoopten zij niet alleen te mogen schaken in een 

nieuwe locatie, maar ook werd verwacht dat het nieuwe leden zou opleveren”, gaat het echtpaar Brouwer 

verder. Om een lang verhaal kort te maken. ,,Beide verlangens kwamen uit. De Cirkel schaakt nog steeds 

in De Open Hof en dat doe je niet als het niet bevalt. En ik hoorde onlangs dat De Cirkel een vereniging is 

die nog steeds groeit”, lacht Cootje (83). In die tijd werd geen schriftelijke overeenkomst gesloten. ,,Je 

vertrouwde elkaar bij wijze van spreken op de ‘blauwe ogen’. Maar er was nog een andere reden. Ik 

probeerde elke vereniging, want niet alleen de schakers maar ook bridgeclubs kwamen in De Open Hof de 

denksport beoefenen. Zij kregen zoveel mogelijk een eigen zaal. De enige voorwaarde die werd gesteld 

was, dat indien de kerk een zaal nodig had op een avond dat, altijd voorging. Ik mocht gelukkig veel zo 

niet alles zelf beslissen in De Open Hof. Dat maakte overleg en beslissingen nemen wel gemakkelijker”, 

gaat Arie Brouwer verder. Zijn meeluisterende echtgenote vult aan dat dat nooit problemen heeft 

opgeleverd. ,,Je had elkaar nodig. Wat de huur was? Dat weet ik echt niet meer. Maar niet veel. De Open 

Hof was al blij dat de denksportclubs aanwezig waren en voor inkomsten zorgden. En daarbij was de 

baromzet een extraatje”, meent Cootje. Hoe het echtpaar Brouwer als beheerdersechtpaar in De Open Hof 

kwam is overigens een verhaal apart. ,,Ik was vertegenwoordiger in horeca artikelen. Had onder andere 

een middenstandsdiploma. Ik werd door iemand van de gereformeerde kerk gebeld of ik geen 

belangstelling had mijn job als horeca vertegenwoordiger in te wisselen voor Beheerder van  De Open 

Hof. Ik had hem gezegd erover na te denken en met Cootje te bespreken. 

Het was druk in december en een beetje weggezakt. Op 29 december werd ik gebeld met de vraag 

waarom mijn sollicitatiebrief nog niet binnen was. Ik heb dezelfde dag de knoop doorgehakt en twee 

dagen later had ik deze mooie baan. Of ik er spijt van heb gehad? Geen moment.  

Maar je moet je dienstbaar 

en plooibaar opstellen.  

Ons credo was dat veel  

mocht in De Open Hof 

maar dat er grenzen zijn.  

Ik was duidelijk tot hier en 

niet verder. Dat werd echt  

gewaardeerd. Zeker door de 

schakers die de ‘derde helft’ 

vaak verlegden naar de dag  

erop. Je vist naar namen  

wie dat waren? 

 

 
 

 

 

                                           

 Arie en Cootje Brouwer met hun aandenken van De Cirkel 



 

De Cirkel  123                                                                               40-jarig jubileum 

In gesprek met Arie en Cootje Brouwer (vervolg) 
 

Laat ik het zo zeggen: schakers met een zee van tijd, waarvoor het bootje niet om 07.00 uur weg voer en 

het soms een slimme vos was. En om in stijl af te sluiten er soms leuke wendingen in het gesprek waren. 

Dan weet de lezer vast wel over wie ik het heb gehad”, schatert Brouwer. Hij vult wel aan dat hij zich niet 

kan herinneren dat de schakers over de schreef gingen. ,,Ik heb bij andere bezoekers weleens gezegd, nu is 

het genoeg. Of zelfs de autosleutels afgepakt of hen thuisgebracht. De inkomsten voor De Open Hof 

waren niet onbelangrijk maar het niet waard dat er later wat vreselijks gebeurde”, aldus Arie en Cootje. 

Zij omschrijven De Cirkel als een warme, hartelijke club en laten willekeurig een aantal namen de revue 

passeren. ,,Johan Huisjes had altijd oog voor iedereen. Zo sociaal. Nadat De Cirkel voor De Open Hof 

koos, heeft Johan als eis gesteld dat er een invalidetoilet kwam. Hij dacht bijvoorbeeld altijd aan 

rolstoelgebruiker Hans Aalbers. Dat invalidetoilet is er uiteraard gekomen. Anton Ebskamp regelde alle 

competitiezaken op een prettige wijze. Hij informeerde ons altijd als er wat bijzonders was. Zo stond je 

nooit voor onverwachte zaken. Lou Bouwmeester, was echt een militair. Moest hier wat wennen aan 

tegengas. Wij weten nog goed hoe hij zich verzette tegen het rookverbod. Wij hebben er vaak wat van 

gezegd. Dan kwam je in de speelzaal en had bij wijze van spreken een mes nodig om door het rookgordijn 

heen te kijken. Op elke tafel stond in het begin een volle asbak met peuken. Die moesten wij na afloop 

weer opruimen. Vele echtgenotes van de schakers zullen vast niet blij zijn geweest als manlief 

thuiskwam. De kleren kon je op afstand al ruiken”, oordeelt het zelf niet rokende echtpaar.  

Het heeft het echtpaar nooit verbaasd dat De Cirkel al decennialang vele dominees in haar gelederen heeft 

gehad. ,,Dat klopt. Ik denk dat de dominees elkaar tipten. Het mooie was dat zij in de kerkomgang en 

tijdens het schaken zich lieten zien zoals ze waren. In het begin sprak ik bijvoorbeeld de latere voorzitter 

Banga aan als dominee en hij mij als meneer Brouwer. Een week later kwam hij mij en vroeg of ik hem 

bij De Cirkel gewoon Jan wilde noemen. Dat zijn wij voor u Arie en Cootje”, was ons antwoord. Het ijs 

was gelijk gebroken.” 

 

Rond het millennium vond 

het echtpaar Brouwer het 

wel genoeg achter de bar bij 

De Open Hof. ,,Wel hebben 

we daar Hans Kaldeway op 

weg geholpen en later enige 

tijd geassisteerd. Bij ons 

afscheid kregen we van de 

Cirkelleden een prachtig 

bord. Dat staat nog steeds in 

de kamer. Heel dankbaar en 

trots op”, aldus Cootje 

Brouwer. Arie heeft een 

geweldige paar uur gehad 

waarin de herinneringen aan 

De Cirkel hem zichtbaar 

wat deden. ,,Ik kan niet 

genoeg herhalen dat De Cirkel nooit uit mijn geheugen weg is gegaan. Ik volg de berichten in de krant 

nog steeds. En zie nog regelmatig oud-cirkelleden als ik fiets of wandel. Wij wonen nu aan de 

Dubceksingel en weet je wat zo mooi is? Hier staat in de appartemententuin een prachtig schaakspel.  

Of het zo moest zijn”, sluit Brouwer begin januari 2022 af.  
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In gesprek met Hans en Lyda Kaldeway  
 

Het tweede duo waarmee schaakvereniging 

De Cirkel heel erg prettig samenwerkt zijn 

Hans en Lyda Kaldeway. 

Op 14 februari ging uw redacteur met hen in 

gesprek. ,,Dat is omgekeerd ook zo. Eigenlijk was er vanaf het begin een klik. En die 

is nooit meer weggegaan”, opent Hans Kaldeway. ,,Laat Hans het woord maar doen. 

Ik ben er op dinsdagavond meestal niet bij”, lacht Lyda Kaldeway.  

Hans is vanaf 1999, nadat het echtpaar Brouwer vertrok, beheerder van De Open Hof. Het eerste 

aanspreekpunt voor de Cirkelaars. ,,Hoe ik beheerder werd? Ik werkte op een camping maar dat beviel me 

wat minder. Ik hoorde dat de beheerdersfunctie in De Open Hof vrij kwam. Na een sollicitatieprocedure 

ben ik er ingerold. Nee, nooit spijt van gehad. Het is hier een gaan en komen. Met alle gasten en dus ook 

verenigingen hebben we goede contacten. Belangrijk is dat je begrip voor elkaar hebt. Samen maken we 

de uren in De Open Hof zo leuk mogelijk.” In de beginperiode kwam het echtpaar Brouwer op 

donderdagavond helpen. ,,Dat was om twee redenen. Zo kon ik mij prima inwerken. Ik kreeg gevraagd en 

ongevraagd adviezen van en over de verenigingen en/of vaste bezoekers. Voor het echtpaar Brouwer was 

het een soort afbouw na een intensieve periode waarin zij het beheer in De Open Hof centraal stelden”, 

gaat Hans Kaldeway verder. Hij weet nog als de dag van gisteren dat De Cirkel speelde in de zaal 

tegenover de bar (Alpha1). ,,Later, toen de club steeds groter werd is De Cirkel in de Omega zaal gaan 

schaken. Dat was best een overgang. Zowel voor De Cirkelaars als mij. Waarom? Daarover straks meer”, 

lacht Hans. Op de vraag hoe hij zich de omgang met schakers na zijn aanstelling voorstelde volgt een 

ontwapenend antwoord. ,,De Open Hof wordt ook wel gezien als het denksportcentrum van Ede. Naast de 

schakers en bridgers is er ook nog een klaverjasclub. Bij de bridgers en klaverjassers zie je wat meer 

dezelfde mensen. Bij schakers zie meer diversiteit. Wat ik daarmee bedoel? Mijn beeld van schakers was 

dat het ‘saaie’ mensen zouden zijn. Maar het tegendeel is waar. Ze zijn beleefd als ze binnenkomen. 

Maken een praatje met elkaar, gaan daarna serieus schaken. En na afloop van hun wedstrijd, met of 

zonder analyse van de partij, is de ‘derde helft’ ook niet onbelangrijk”, oordeelt Hans Kaldeway.  

Zijn verhaal over de ‘voorzittersstoel’ is treffend 

hoe dat bij schakers ging. ,,Bij de ingang van de 

Alpha zaal stond een leuk zitje met een aantal 

stoelen. De toenmalige voorzitter (Lou 

Bouwmeester, red.) zag in de kerkzaal twee 

fauteuils staan. Hij wilde er elke dinsdagavond 

graag één naast de ingang van de zaal hebben 

staan. Het werd eigenlijk zijn fauteuil. Soms zat er 

een schaker in, maar als Bouwmeester kwam 

stond men gelijk op. Ik vond het boeiend hoe dat 

proces, zonder dat het op de man gespeeld werd, 

verliep. Er was gewoon respect voor 

Bouwmeester.” Nadat de schakers naar de Omega 

zaal verhuisden was het ‘zitje’ weg. ,,Het werd meer een kringgesprek rond de bar. Omdat de meeste 

andere verenigingen dan al weg waren was dat ook niet erg. Vanaf het begin en heden eigenlijk nog blijft 

een vast groepje hangen en moet tegen sluitingstijd een hint krijgen naar huis te gaan. Ik weet nog goed 

dat vele jeugdige leden aan de leden lippen hingen van Jan van der Stolpe. De portdrinker had smeuïge 

verhalen die er bij de toen nog jeugdige leden als koek ingingen. Nee, vervelend werd het nooit”, weet 

Hans zeker. Ook de tafelvoetbalwedstrijden elders in de hal waren een vast vermaakt voor de schakers. 

,,Er werd wat nagebabbeld over de partij. Het traditionele drankje ontbrak nooit. En je kon er de klok op 

gelijk zetten dat zo rond twintig minuten voor middernacht nog een tafelvoetbalcompetitie werd 

georganiseerd.” De schakers rekenden na afloop altijd af. ,,Daar heb ik nooit, maar dan ook nooit te 

klagen over gehad. Er was een lid dat weleens krap bij kas zat. Hij vroeg dat uitstel tot hij weer een 

beunhaasklusje had gedaan. Het kon soms even duren maar de rekening werd betaald. Bleef het 

beunhaasklusje uit dan bood een ander aan te betalen of het voor te schieten. Ik vond dat ongelooflijk 

sociaal. Daarin onderscheiden De Cirkelleden zich zeker. Wie het waren? Dat is nu juist de kracht van een 

beheerdersechtpaar. Je ziet veel. Je hoort veel. Maar je zegt niets”, meent Hans.  
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In gesprek met Hans en Lyda Kaldeway (vervolg)  
 

Er zijn diverse toernooien door De Cirkel in De Open Hof gehouden. ,,Maar voor mij springt het 

jeugdtoernooi, beter bekend onder de naam ‘Tinnen Soldaat’ er bovenuit. Supergezellig. Veel 

vrijwilligers die dan de handen uit de mouw steken. Geen moeite met de hele dag aanwezig zijn. En na 

afloop samen wat eten en drinken. Dat tekent De Cirkel”, gaat Hans verder. Hij wil graag nog een leuke 

anekdote kwijt die kenmerkend is hoe de jeugd het Tinnen Soldaat toernooi beleefd. ,,En ook wel hoe ik 

dat meebeleef op zo’n dag. Het meest is bij bijgebleven een wat kleine jongen, ik schat hem zo’n jaar of 

acht oud in, die kwam aanrennen. De tranen biggelen over zijn wangen en hij was op zoek naar zijn 

ouders. Wat is dat nu? Ik heb mijn dame weggegeven herhaalde hij een paar keer. Zijn vader reageerde 

nuchter als altijd: en is je potje nu klaar? Nee, ga dan gauw terug en maak het af of geef op. Het jongetje 

ging terug, en kwam later melden dat het remise was geworden. Een grote glimlach. Dan geniet ik mee.” 

 

 

Klokslag 22.00 uur komen de bitterballen voorbij.  

Peter Jonker geniet en tuurt over de beste zet. 

 

 

Ook befaamd is dat rond een uur of tien, net voor 

dat het echt spannend op de borden gaat worden, 

Hans met een schaal bitterballen langsgaat. 

,,De ‘bitterballengate’ heb ik overgenomen van mijn 

voorganger. Ze zijn soms heet maar dat drinkt men 

wel weg. Soms moet ik ook wel lachen als ik met de 

bitterballen rondga. De laatste jaren willen een paar 

schakers graag een vegetarische bitterbal. Die is iets groter dan de andere. Je kunt er zeker van zijn, dat 

men daar het eerst naar grijpt. Schakers zijn net mensen, maar inmiddels weet men voor wie die ‘ballen’ 

bestemd zijn”, meent Kaldeway. De beheerder noemt zoals eerder vermeld liever geen namen. Maar 

maakt toch een uitzondering, die het karakter van de schaakvereniging en de omgang met elkaar, 

ongevraagd duidelijk maakt. ,,Ik heb echt bewondering voor Gijsbert Nagel. Een schaker die naar ik 

begreep en zie op basis van de ranglijst weinig wint. Maar hij geniet van zijn schaakavond. Komt altijd 

met de vraag of de frituur al aanstaat. En verorbert met smaak een broodje croquet. En stiekem geniet ik 

dan als een sportieve schaker hem een remise of winst heeft aangeboden. Dan is hij zo blij. Ook daarin 

zijn jullie echt uniek”, meent Hans. 

 

Henk de Graaf en Hans Kaldeway (rechts) zorgen voor 

een hapje en een drankje op de dinsdagavond voor de 

Cirkel schakers. 

 

Hans kan over alle schakers wel een boekje opendoen, 

maar zwijgt verder. ,,Ik weet van vrijwel iedereen wat hij 

of zij drinkt. Ook mijn hulpen op de dinsdagavond 

(Aafke Lodder en Henk de Graaf en de kinderen Michael 

en Celine, red.) hebben die gave. Aafke is na haar 

pensionering op de school waar zij werkte gestopt. Henk, op zondag koster in de kerk, helpt nu mee. Ik 

denk dat de schakers en Aafke en nu Henk het goed met elkaar kunnen vinden”, heeft Hans gemerkt. Aan 

een leuk en lang gesprek komt een einde. Maar net als Hans en Lyda kunnen de schakers niet om de 

laatste beroerde seizoenen heen. ,,Deze periode met alle coronamaatregelen hoop ik, net als jullie snel 

achter me te laten. Je voert de maatregelen uit die de overheid De Open Hof oplegt. Maar natuurlijk doe je 

dat niet met plezier. Ik heb, en niet alleen bij de schakers, mensen zien afhaken wegens corona. Dat 

maakte het er allemaal niet leuker op. We zijn zelfs af en toe dicht geweest, of de bar mocht niet open. 

Schakers zijn echte praters. Ook als er schakers van andere teams bij De Cirkel op bezoek komen was dat 

een genot. Nu, had iedereen haast om weg te komen. Dat wederzijdse praatplezier heb ik echt gemist. 

Maar gelukkig is de band met De Cirkel gebleven. Wat mij betreft tot in lengte van jaren. Maar daar ga 

wij niet over”, besluit het echtpaar Kaldeway. 
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Roken houdt ook bij De Cirkel de gemoederen bezig 

Wel of niet roken is sinds de jaren 1995 een 

regelmatig terugkerend onderwerp binnen de 

schaakvereniging De Cirkel. De jaren dat een lid 

thuiskwam en al zijn kleren gelijk in de was kon 

doen, lijken heel lang geleden. En natuurlijk in jaren 

gezien is dat ook zo. Maar in figuurlijke zin zie ik 

het nog voor me als de dag van gisteren. Regelmatig, 

soms uit het zicht van verstokte rokers en/of 

bestuursleden, discussies hoe het ‘fenomeen’ roken 

te beteugelen, althans te beperken. Maar wel zo dat 

er geen breuk in het ledenbestand zou ontstaan. 

Nu waren wij als bestuurders zoals Wim Bomhof en 

ik niet geheel neutraal. Wij rookten niet en ik heb 

zelfs mijn hele leven slechts twee sigaretten gerookt, 

om snel te constateren dat ik dat niet lekker vond. 

Maar aardige collega’s als Ben Zee, Anton Ebskamp en Lou Bouwmeester waren juist verstokte rokers, 

en misschien had ik hier wel een andere term moeten gebruiken. Jan Banga en Johan Huisjes waren meer 

van de verbinding of te wel de kool en de geit werd aanvankelijk gespaard. Maar je voelde op je klompen 

aan dat een discussie over het ‘rookonderwerp’ niet permanent door geschoven kon worden. Lou 

Bouwmeester reageerde met de opmerking dat dit een hangijzer is binnen de vereniging en dat we het met 

fatsoensnormen zouden moeten kunnen oplossen. Welke, dat zei de bestuurder er nog niet bij. Wel 

beloofde Lou het tot gespreksonderwerp binnen het bestuur te maken. ,,Wij komen met een voorstel”, 

nam hij voorzitter Jan Banga de wind uit de zeilen. Ik kan u vertellen dat het onderwerp ‘roken’ inderdaad 

vrij vaak werd besproken. Meestal in de tuin bij Lou Bouwmeester aan de Kweeklustlaan. Dat was beter 

voor de frisse adem. Maar ook snel weer gedoofd werd omdat het ‘rookbeleid’ niet ieders grootste 

prioriteit had! Op de ALV begin september 1996 komt rookverbod weer uitgebreid aan de orde. Eerder is 

al informeel besloten tot 22.00 uur niet meer te roken. Maar meerdere leden zaten al ruim daarvoor aan de 

sigaar of sigaret te trekken. Negen leden zeggen te stoppen met schaken als er een echt rookverbod komt 

waaronder bestuurslid Lou Bouwmeester. Hij verzet zich samen met o.a. lid Dirk Jan Lagerweij, stevig 

tegen de opposanten. Voorzitter en verbinder Jan Banga verschuift dit heikel punt maar weer door naar de 

volgende bestuursvergadering. 

                                                                              Waar is die (goede) oude tijd gebleven? 
In de loop van het seizoen 

1996-1997 stelt het bestuur na 

intensief overleg een rookverbod tot 

22.00 uur voor. 

De proef slaagt niet echt.  

In de ALV van 29 augustus 1997 

wordt geconstateerd dat men zich 

daar niet aanhoudt. Er wordt al  

vroeger gerookt. 

Na vele discussie wordt het 

tijdstip waarop weer gerookt mag 

worden, gelijk ons polderlandschap, 

te brengen naar 22.30 uur gebracht.  

 

Motivatie: dan zijn de vragenstellers die bezwaar hebben wellicht al klaar met hun partij! Dit lijkt het ei 

van Columbus te zijn. Maar in het clubblad december 1999 verzucht onze secretaris Johan Huisjes het 

volgende: De DGT klokken worden niet alleen voor het schaken gebruikt; Een groeiend aantal leden die 

de klok gebruikt om op de seconde af het tijdstip van 22.30 uur te bepalen. Roken mag weer. 

Onmiddellijk een asbak, een bolknak of sigaret wordt gearresteerd. Niet iedere tegenstander die een wolk 

van rook echt prettig vindt. 
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Roken houdt ook bij De Cirkel de gemoederen bezig (vervolg) 

Op de ALV van het seizoen 2001-2002 stelt het lid Marcel 

Bourgeois, namens een groot aantal leden, zowel in de zaal 

als achter de bestuurstafel, voor een volledig rookverbod in 

de speelzaal in te stellen. Het bestuur zal zich wederom 

beraden, maar nu roken vier van de vijf bestuursleden zelf 

niet. Alleen de voorzitter is een sigarenroker en ziet nog best 

wat beren op de weg. De rest is geschiedenis en anno 2022 

mag er sinds het algehele rookverbod (2019) in de horeca 

alleen nog buiten worden gerookt. Voor die tijd was er 

jarenlang een ‘rookkamer’ waar je om te melden dat de 

tegenstander aan de beurt was, met gevaar voor de eigen 

luchtwegen een weg moest zoeken. Waar is de tijd gebleven.  

 

Waarschuwing 

Na 20 jaar ongestoord dampen, gooide een lid zomaar een zware steen in de tot nu tot voor rokers vrij 

rimpelloze rookvijver. Het (vriendelijke) verzoek tot 22.30 uur, later 22.00 uur en nog later alleen in de 

rookkamer, te roken werd verleden tijd. Maar omdat het bestuur dat zonder enig vooroverleg deed, riep 

een lid (laat ik hem of haar anoniem houden) maar meteen op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Hoewel 

ik me met sardonisch genoegen graag opwerp als opponent van genoemde, veelgeprezen heer, als 

pleitbezorger van alle rokers onder ons, kwamen we daar niet verder mee. Ook na de mondelinge 

boodschap paften vele rokers gewoon te vroeg door. De heer X voorop. Toch kunnen de rokers, dit 

verzoek niet geheel aan onze laars lappen. Er zijn spelers, die door astma of cara-aandoeningen er last van 

hebben. Ook leden die het thuis niet meer voor elkaar krijgen dat moeder de vrouw de kleren weer wast of 

te luchten hangt. En dan is er de jeugd. Zeker is er een uitstekende ventilatie in De Open Hof, maar het 

ongemak en wellicht daardoor een slechte zet, kan ontstaan door in de richting van de tegenstander 

drijvende rook. En ik zit als wedstrijdleider, verantwoordelijk voor de goede gang van zaken, niet te 

wachten op dit soort klachten. Overigens voorziet het FIDE-reglement daar slechts ten dele in. Maar dan 

leg ik het in mijn eigen voordeel uit als wangedrag. Twee officiële waarschuwingen is in het voetbal 

(twee keer geel, red.) is een rode kaart.  

1n de wetenschap, dat een aantal leden juist bij het schaken graag aan een sigaar of sigaretje lurken, heb ik 

aan mijn niet lotgenoten gevraagd: probeer tot 22.30 uur of later 22.00 uur niet te roken. Dit is op te 

brengen. Als u toch bezwijkt, ga dan naar buiten en laat de klok lekker doorlopen. Dat mag. Toegegeven, 

voor sigarenrokers wat moeilijker dan voor sigarettenrokers. Het belangrijkste is echter, dat u, ook na de 

afgesproken tijd, zorgt dat uw rook niet bij uw tegenstander of iemand anders kan komen. Dus de rook 

krachtig omhoog blazen en als dit mislukt, driftig met de handen wapperen. Dit is geen geintje van mij. Ik 

weet dat jullie van goede wil zijn, en waardeer dat ook. Laten we in gezamenlijkheid tolerantie kweken. 

En is hard nodig. Ik moet toch al uiterst tactvol opereren. Tot nu toe vroeg hij (de onbekende): Let nou 

eens op het vriendelijk, maar als hij kwaad wordt, gaat ie gegarandeerd zitten smoezen met invloedrijke 

niet-rokers en brengt het in de A.L.V. En dan zijn de rapen gaar. En in het bestuur ben ik als enige niet - 

roker nu nog kansloos; ze luisteren nauwelijks. Maar dat kan zomaar veranderen. Alle gekheid op een 

stokje. Ik breng de boodschap op mijn manier over, maar hoop en verwacht ook, dat ie voor de niet-rokers 

vooral, goed overgekomen is.  

Eip Janssen (2001)  

 

 

 

P.S. En iedereen gunt X, onze nestor, op zijn leeftijd, 

toch die dikke sigaar? Maar liefst aan de bar of buiten! 

Wat zijn de tijden veranderd! 

Anno 2022 zijn er nog maar drie schakers 

die op dinsdagavond geregeld, uiteraard buiten,  

een sigaretje opsteken.                                                    Louis, Hans en Ben 
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Slotwoord ad interim voorzitter Ben Verduyn 
 

In maart van dit jaar werd ik door redacteur Eip Janssen gevraagd of 

ik als ad interim voorzitter een bijdrage kon leveren aan het 

‘jubileumboek’.  Natuurlijk kon ik dit niet weigeren, het resultaat 

kunt u hieronder lezen.  

Najaar 2006 kwam ik in De Open Hof waar op het publicatiebord 

stond te lezen dat er in De Open Hof ook geschaakt werd.  

Als huisschaker trok me dit wel aan, waarna ik me aanmeldde als 

lid. Wat me toen gelijk al opviel was de warmte en het goede sociale 

klimaat binnen de club. Al snel daarna werd ik door de toenmalig voorzitter Jan Blokpoel benaderd of ik 

niet wat meer voor de club wilde doen. Hij zag in mij de ideale figuur om de jeugdafdeling wat meer elan 

te geven. Na een tijdje te hebben les gegeven, benaderde hij me opnieuw of ik de jeugd in het bestuur 

wilde vertegenwoordigen. Na enig nadenken en het gegeven dat een club niet zonder vrijwilligers kan heb 

ik daarin toegestemd. Met ingang van seizoen 2010-2011 mocht ik de jeugdafdeling leiden. Een leuke 

maar ook zeer tijdrovende uitdaging, welke ik met veel plezier jaren heb gedaan. Met heel veel genoegen 

kijk ik ook terug op de jaarlijkse organisatie van het Tinnen Soldaat toernooi, maar ook de organisatie van 

de Basisschoolkampioenschappen en de jaarlijkse stappenexamens gaven me veel voldoening. 

Ook de jeugdafdeling vraagt soms om nieuwe bloed c.q. nieuwe ideeën. Medio 2018 vond ik Robert 

Degenhart bereid het stokje van me over te nemen. Vanaf seizoen 2018-2019 is Robert de jeugd 

coördinator bij onze vereniging en heb ik zelf enkele andere taken binnen het bestuur op me genomen. 

Totaal heb ik mogen dienen onder drie voorzitters. Het eerste seizoen onder voorzitter Jan Blokpoel, 

daarna zeven jaar samen gewerkt met Tom Smit. We vergaderden altijd bij Tom thuis. Tom heb ik 

ervaren als een rustgevende factor binnen het bestuur. Als er een ‘akkefietje’ was bleef Tom altijd de rust 

zelve,  trad liever niet op de voorgrond maar was er wel bij als er knopen doorgehakt moesten worden.  

Na Tom Smit heb ik vanaf het seizoen 2018-2019 mogen werken met voorzitter Anne Postma. Een 

voorzitter met veel bestuurlijke ervaring en als vicevoorzitter heb ik heel fijn met hem samen gewerkt. 

Toen eind 2021 Anne stopte hoefde ik niet lang na te denken over hoe nu verder. Als vereniging moesten 

we de vervelende coronatijd door zien te komen. Als eerste heb ik Eip gebeld en gevraagd of hij samen 

met mij het ontstane hiaat in het bestuur wilde oppakken. Als erelid waren zowel Eip als ikzelf van 

mening dat we zeker op zo’n moment de vereniging niet mogen laten zakken. Eip gaf al snel zijn fiat 

waarna we ons op een bestuursvergadering ons voorstel hebben gelanceerd. De resterende bestuursleden 

waren gelijk enthousiast en namen ons aanbod in dankbaarheid aan.  

Ook op de Buitengewoon Algemene Ledenvergadering waren er alleen maar lovende woorden en konden 

we aan de slag. We zaten midden in een seizoen waarin ons jubileum gevierd werd en waar bestuurlijk 

een paar zaken aangepakt moesten worden. Vanwege nieuwe wetgeving moest ons huishoudelijk 

reglement alsmede onze statuten worden herzien. In mei 2022 hebben al onze leden een concept van beide 

documenten ontvangen, welke op de Algemene Leden Vergadering augustus 2022 bekrachtigd moeten 

worden. Daarnaast hebben we, na vele jaren huisvesting in De Open Hof, eindelijk ook een 

huurovereenkomst kunnen afsluiten met De Open Hof. 

Omdat we (Eip en ik) ad interim voor één jaar waren benoemd, moesten we vanwege het vertrek van Jim 

Pronk en Jan-Willem Kinkel aan het eind van het seizoen 2021-2022, op zoek naar een bijna compleet 

nieuw bestuur. Ook in deze taak zijn we geslaagd, in maart 2022 hebben we het nieuwe bestuur met 

ingang van seizoen 2022-2023 aan de leden gepresenteerd. Uiteraard moet de Algemene Leden 

Vergadering ook hier nog zijn fiat aangeven. 

Ervaring in het bestuur is heel belangrijk, mede hierdoor heb ik ingestemd met het verzoek van onze 

nieuwe voorzitter Egbert Aalbers om in ieder geval nog een jaar als vicevoorzitter actief te blijven bij De 

Cirkel. 

Wanneer u dit leest hebben we onze jubileumavond achter de rug, hopelijk is deze bij een ieder in de 

smaak gevallen. Zoals u in het stuk van de oprichting van De Cirkel heeft kunnen lezen is de sociale kant 

van De Cirkel heel belangrijk. Openstaan voor een ieder die het mooie schaakspelletje wil spelen is het 

allerbelangrijkste. Naast het schaken op de club is De Cirkel ook steeds actiever op basisscholen. Sinds 

een aantal jaren geven een aantal Cirkelaars les op basisscholen. 

Meer hierover kunt lezen in dit ‘jubileumboek’ .  
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Slotwoord ad interim voorzitter Ben Verduyn (vervolg) 
 

Ook worden we de laatste twee jaar steeds vaker benaderd door casemanagers of we iets voor een 

schaakliefhebber persoonlijk kunnen betekenen. Waar mogelijk geven we hier dan gehoor aan. Een mooi 

voorbeeld is een bewoner van ’s Heerenloo, naam noem ik vanwege privacy regels niet, maar vanaf 

oktober 2021 tot op heden gaan Peter van de Wijngaart, Hans de Groot, Willem de Wilde, Kees van der 

Dussen, Alex de Roovere en ikzelf om toerbeurt iedere zaterdagmiddag deze schaakliefhebber een paar 

ontspannende schaakuurtjes bezorgen. 

Eerlijk gezegd is het maandagmiddag schaken “mijn kindje”. Toen in 2014 wat oudere schakers afhaakten 

op de dinsdagavond werd het idee geopperd om op de maandagmiddag een competitie voor vijftigplussers 

te gaan opzetten. Niet iedereen binnen het bestuur was even enthousiast, maar anno 2022 is wel duidelijk 

gebleken dat we met deze activiteit in een behoefte voorzien. Samen met Eip en Louis heb ik aan deze 

maandagmiddagcompetitie inhoud gegeven. Ook diverse oudere huisschakers hebben ons inmiddels 

weten te vinden. Anno 2022 hebben we zo’n kleine dertig leden. Elders in dit ‘jubileumboek’ komen we 

uitgebreid terug op het maandagmiddag schaken. 

Terugkijkend na zestien jaar Cirkel had ik me in 2006 niet kunnen voorstellen wat mijn spontane 

aanmelding als lid allemaal voor persoonlijke gevolgen zou hebben. Zestien jaar schaken bij De Cirkel 

waar ik met meer dan een goed gevoel op terug kan kijken. Natuurlijk zijn er in al die jaren minder leuke 

momenten geweest, maar het verenigingsgevoel bij De Cirkel maakte dat steeds weer goed. 

Mijn persoonlijk hoogtepunt in zestien jaar De Cirkel is zonder meer de totaal onverwachte benoeming 

als Erelid op de Algemene Leden Vergadering van september 2020. Op dat moment had ik hier echt geen 

woorden voor. Ben nu anno 2022 eerlijk gezegd best trots op deze titel. 

Tot slot wil ik alle mensen waar ik de afgelopen jaren mee heb samengewerkt bedanken voor hun 

enthousiasme, bijna nooit heb ik tevergeefs een beroep gedaan op u! Dank u wel.  

Seizoen 2021-2022 hebben we ons veertig jaar jubileum mogen vieren, we hebben samen obstakels 

overwonnen en hopelijk een zeer vervelende coronatijd voor lange tijd achter ons gelaten. 

Ook sportief gezien is het succesvol seizoen geworden, klasse behoud van ons vlaggenschip, promotie 

van ons tweede team naar de 2
e
 klasse en een Cirkelaar (Nestor Shirokov) winnaar van ons eigen 

jeugdschaaktoernooi De Tinnen Soldaat.  

Dank ook aan mijn medebestuurders van dit seizoen, alleen met een gezamenlijk enthousiasme kun je een 

seizoen succesvol afsluiten.  

 

Ook kijk ik met belangstelling uit naar de toekomst.  

Hoe gaat het nieuwe bestuur de zaakjes oppakken? 

Wie wordt er volgend seizoen clubkampioen? 

Wie wordt de nieuwe sponsor van ons jeugdschaaktoernooi? 

Zet de huidige ledengroei ook in het nieuwe seizoen door? 

Blijft de jeugdafdeling de parel van onze vereniging? 

Floreert het maandagmiddag schaken nog steeds? 

Kunnen we in de SOS competitie een kampioenstitel binnen halen? 

Gaan we in de massakamp ESV voorbij? 

Stromen jeugdtalenten door naar de senioren? 

En nog veel verder vooruit: 

Hoe gaat ons 50 jarig jubileum er uitzien?                                                                      Ben 

 

 

De toekomst zal het leren, met vriendelijke (schaak)groet 

 

Ben Verduyn 

 

 

 

 


