
 

Het buitengebeuren, oktober 2014 

 

Zoals bekend mag worden verondersteldm maak ik geen deel meer uit van het bestuur. Na 

vijftien jaar was het wel genoeg en wilde ik mijn handen geheel vrij hebben voor het schrijven 

van het nieuwe jubileumboek voor het Eeuwfeest van onze club, maar er diende nog één 

ereplicht vervuld te worden : het inbinden van de gedrukte ‘Raadsheren’ en dat bleek nog een 

behoorlijke klus te zijn, want er bleek geen volledige set van de jaargangen 2006-2014 voor 

handen te zijn, maar gelukkig kon ik dat probleem met Loet Versfeld en Walter Anema 

oplossen. Samen doken we op een maandagavond het archief in en maakte ik een lijstje met 

de ontbrekende exemplaren, die Loet de volgende maandag uit zijn eigen archief aanvulde.  

Dat was al een hele geruststelling : zes jaargangen van negen nummers en drie jaargangen van 

drie nummers. De club mag blij zijn met zo’n gulle gevers. 

Ik heb in het verleden al vaak gewezen op het belang van een goed archief, maar heb daar 

zelden de handen voor op elkaar gekregen. Bij mijn afscheid mocht ik mijn laatste papieren 

jaargangen laten inbinden, het cadeautje voor mijn bestuurswerk en dat leek me een mooie 

aanleiding het clubarchief op orde te brengen, net als het mijne. Ik heb de nummers altijd 

keurig gespaard en had dus ook een complete set.  

Met penningmeester Jan Vosselman ben ik op donderdag 2 oktober naar mijn oude adresje bij 

Ergon op industrieterrein ‘De Hurk’ in Eindhoven gereden om de zending af te leveren, maar 

daar troffen we niets dan lege hallen aan. Bij de hoofdbalie wisten ze ons te vertellen dat de 

binderij naar Acht verhuisd was, maar ook dat ze geen tijdschriften meer inbonden. We 

zouden eens kunnen informeren bij drukkerij De Witte, ongeveer om de hoek. Dat deden we 

dus, maar ook daar kregen we nul op het rekest. Inbinden deden ze allang niet meer. En daar 

stonden we dus. We kregen wel een kaartje mee van een meneer, die het misschien zou 

kunnen doen. Er zat even niets beters op dan naar huis te gaan. Jan bracht me veilig naar Best, 

waar ik bedacht dat mijn eigen uitgeverij wellicht een optie zou kunnen zijn. Ik belde Wilco 

de volgende dag, maar ook hij wist niemand die het oude ambacht van inbinden nog verstond. 

We zou het er binnen de club er de volgende maandag over hebben, maar toen moest ik het 

helaas vanwege een hardnekkig griepje laten afweten. 

Het inbinden van een jaargang tijdschriften als ‘De Raadsheer’ is een secuur en duur klusje. 

Het is puur handwerk en vergt veel tijd. Alleen al het stapelen en afsnijden vereist de nodige 

vakkennis. Van 1978 tot en met 2004 staan alle jaargangen van ‘De Raadsheer’ keurig in de 

bibliotheek van de club, maar die hebben wel 30 euro per band gekost. Bijna niemand binnen 

de club beseft, dat daar alleen al aan bindkosten een kapitaal van ruim 1.100 euro staat en daar 

zou nu nog eens 210 euro bij komen, zodat we het over ruim 1.300 euro hebben. Dat is het 

hart van de vereniging ! 

Mijn eigen verzameling is nu bij Jan en daardoor zit ik vast met mijn geschiedschrijving voor 

het Jubileumboek. Dit probleem moet snel opgelost worden. 

Ik begrijp dat ik als een halve digibeet word aangemerkt, maar ik weet ook dat er zonder een 

papieren back-up veel materiaal verloren gaat en daar heb ik altijd voor willen waarschuwen. 

Ik denk dat er nog wel het een en ander te reconstrueren valt, maar het had allemaal zo veel 

gemakkelijker gekund. Een archivaris als bestuursfunctie lijkt me niet overdreven. Nu zit er in 

de periode 2005-2006 een levensgroot gat. 

IJs en weder dienende krijg ik dat boek wel klaar, maar ik beklaag de nog te benoemen 

jubileumcommissie, want de tijd wordt krap als er echt iets speciaals georganiseerd moet 

worden. Er is op mijn aandringen al jaren een bedrag van 200 euro per jaar gereserveerd, nu  

 

 

 



 

aangegroeid 2.000 euro, maar dat is bij lange niet voldoende om aan de wensen van de club 

tegemoet te komen. En, erger nog, er is nog steeds geen jubileumcommissie benoemd. 

Ik heb drie jubileumvieringen voor de club georganiseerd (60, 75 en 90 jaar) en ik weet dus 

waarover ik het heb en er was steeds maar één echt belangrijk punt : hoe betalen we het ? Dat 

speelt nu nog erger en de tijd begint te dringen. Ik wens de nog te benoemen feestcommissie 

alle succes van de wereld en ben bereid op de achtergrond op alle mogelijke manieren  te 

helpen, maar ik ga de kar niet voor een vierde keer trekken en dat is geen onwil, maar ik heb 

zelf mijn handen vol aan mijn oog- en oorproblemen, maar dat is een heel ander verhaal, dat 

nu niet van belang is. 

Er valt wel iets positiefs over de schaakwereld te melden : Oud-Nederlands kampioen Anish 

Giri is doorgedrongen tot de Top Tien van de wereld ! Hij staat nu zevende, dankzij 

voortreffelijk resultaten tijdens de Olympiade in het Noorse Tromsö (derde op het eerst bord) 

en in de Europa Cup voor clubteams in het Spaanse Bilbao. Alleen Jan Timman heeft ooit 

hoger op de wereldranglijst gestaan : tweede achter de toenmalige wereldkampioen Anatoli 

Karpov, maar dat is inmiddels wel meer dan dertig jaar geleden. Ook ons oud-clublid Loek 

van Wely en Jeroen Piket hebben even in de Top Tien gestaan, maar hielden dat niet lang vol. 

Jeroen is sinds enige jaren helemaal met schaken gestopt. 

De 20-jarige Giri speelt nu eerst een tweekamp tegen de Let Alexej Shirov tijdens het Univé-

toernooi in het Drentse Hoogeveen (voor het eerst geen dubbelrondige vierkamp, maar twee 

matches over zes partijen met Loek van Wely als toernooidirecteur (!)) en dan reist hij af naar 

het eerste toernooi van de nieuwe Grand Prix-cyclus in Tashkent. Hij wordt inmiddels 

bijgestaan door grootmeester Vladimir Tukmakov (Rus), die de taak van secondant 

overgenomen heeft van Vladimir Chuchelov, ook een Rus, maar die woont al lang in België. 

Tukmakov kennen we, althans de wat ouderen, nog van het derde Europa Cupduel (na 

IT/Boekarest uit 5-7 en Vulca/Barcelona thuis 6-6) van onze club tegen CSKA/Moskou in 

1986 (3,5-8,5). Helaas ben ik weer niet in de gelegenheid geweest om naar Hoogeveen af te 

reizen, maar via Teletekst, Internet en natuurlijk de krant valt alles op de voet te volgen. 

Timman speelt in Hoogeveen een tweekamp tegen Georgiër Baadur Jobava en zal het 

ongetwijfeld zwaar krijgen. Hij is inmiddels ook al weer tweeënzestig. 

Er wordt tijdens het Univé-toernooi een experiment gehouden met hartslagmeters, die het 

publiek meer inzicht zouden moeten verschaffen in de gemoedstoestand van de spelers. 

Volgens Van Wely is dit een applicatie, die in de toekomst grote mogelijkheden biedt om het 

schaken aantrekkelijker te maken voor de toeschouwers. De schakers krijgen daarvoor een 

speciaal polsbandje om als een soort horloge. Timman zag niets in de nieuwigheid en 

weigerde aan het experiment om de gevoelens van de spelers zichtbaar te maken deel te 

nemen. Mij lijkt het ook niets, maar goed, ieder experiment verdient het voordeel van de 

twijfel. 

Afgelopen maandag moest ik tot mijn ontsteltenis constateren, dat er nog steeds geen 

jubileumcommissie voor het Eeuwfeest is benoemd. Er is zelfs nog geen concreet plan voor 

de viering en dat is een slechte zaak, lijkt me. Uit eigen ervaring weet ik hoeveel werk in een 

dergelijk project gaat zitten. Ik  begrijp dat er door de tijdelijke afwezigheid van Bas van de 

Plassche vertraging wordt opgelopen, maar het wordt onderhand tijd om de handen ineen te 

slaan.  

In de tussentijd ga ik gewoon door met het schrijven aan het jubileumboek en dat project 

begint langzaam maar zeker vorm te krijgen. Ik heb met Jan Vosselman, die optreedt als 

plaatsvervangend voorzitter van de vereniging, toegezegd hem op de eerst volgende 

clubavond een ISB-stick te geven met het werk dat ik tot nu toe in dat kader heb gedaan, 

zodat hij kan zien dat ik in ieder geval op schema lig met mijn bijdrage aan het jubileum. 

 



 

Het is overigens niets bijzonders in de Nederlandse schaakwereld, zo’n 100-jarige jubileum.  

Er bestaan in Nederland al schaakverenigingen sinds het begin van de 19-de eeuw, zoals Hans 

Scholten in zijn fraaie proefschrift ‘Het loop ongenadiglijk mat’ (Bilthoven, 1999) afdoend 

heeft aangetoond. Er bestaan er nog steeds enkele van. Philidor/Leeuwarden en 

Messemaker/Gouda betwisten elkaar de oudste nog bestaande vereniging te zijn. Hoe het ook 

zij, Eindhoven is nog maar een groentje, nationaal gezien. Provinciaal gezien hebben Den 

Bosch en Breda oudere papieren. Dat mag een mooi jubileum echter niet in de weg staan. 

 

Jules Welling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


