
 

 

Het Buitengebeuren, september 2014 
 

Op maandag 8 september verschenen er een stuk of zeven nieuwe gezichten in 

ons clublokaal, die meteen meededen aan onze interne competitie. Zij zijn 

voorlopig lid geworden, maar blijven vooralsnog extern onder hun eigen naam 

‘Triplepion’ uitkomen, al is het uiteindelijke doel wel een volledige fusie met 

onze vereniging, zo verzekerde voorzitter Henny Valks me de maandagavond 

ervoor, toen hij op bezoek was. 

Mario Teeuwen, die er ook bij was, stuurde mij op verzoek wat 

achtergrondgegevens. Triplepion is in juni 2006 opgericht als een fusieclub 

tussen DAF, Tivoli en De Twee Koningen. Het idee voor de nieuwe naam was 

afkomstig van Henny Valks, maar de spelling is van Wil van Zon. Aanvankelijk 

werd gespeeld in het gemeenschapshuis ‘Hagenkamp’ aan de Maria van 

Bourgondiëlaan in Eindhoven. In verband met de sloop van dit pand moest de 

club met ingang van het seizoen 2012-2013 verhuizen naar het ‘Vitalis’-gebouw 

aan de Genderstraat, maar dat beviel maar matig, mede door het gebrek aan 

horecavoorzieningen. Later werd verhuisd naar gemeenschapshuis ‘Bellefort’ 

aan de Iepenstraat. De clubavond is altijd op maandag geweest.  

Ik kan hier nog aan toevoegen dat Tivoli, genoemd naar een stadswijk in 

Eindhoven, in 1937 werd opgericht. Het speelde vlak voor en in de oorlog in de 

laagste klassen van de NBSB. DAF, bij de bond aangesloten sinds 1953, bleef 

een bedrijfsvereniging. 

Ik kende Henny en Mario uit de tijd van het Openluchtschaak met de grote 

stukken op de hoek van de Rechtestraat en de Kerkstraat. Dat werd in mei 1976 

geopend door de toenmalige burgemeester van Eindhoven, Jaap van der Lee 

(PvdA). Grootmeester Hein Donner en ons clublid/meester Frans Kuijpers 

speelden er de eerste partij. Han Mulder, ook een clublid, had het initiatief 

genomen en de stukken door leerlingen van de Academie voor Industriële 

Vormgeving laten maken. Henny en Mario verleenden hun medewerking. 

Het teruglopende aantal leden van Triplepion – meer dan twaalf, dertien waren 

er meestal niet op de clubavonden - noopte het bestuur naar een oplossing te 

zoeken en zo ontstond het idee te verhuizen naar het activiteitencentrum 

‘Burghplan’. Officieel zijn er nog geen knopen doorgehakt, maar het lijkt me 

zeer aannemelijk dat ‘Triplepion’ op termijn zal opgaan in onze vereniging, 

maar die beslissing ligt vanzelfsprekend in de handen van hun eigen Algemene 

Ledenvergadering. 

Triplepion speelde in  2013-2014 met twee teams van acht man in de NBSB-

competitie (3H) en met een team van vier man in de avondcompetitie en had 

vaak moeite die teams bezet te krijgen. Nu zit er wellicht een fusie met  

 

 



Eindhoven aan komen.  

Het mag nu raar klinken, maar Eindhoven heeft zelf ook wel eens in die situatie 

gezeten. Dat was na het slechte seizoen 1953-1954, toen Eindhoven nog met vijf  

teams extern speelde. Een belangrijk punt daarbij was toen de verhuizing van 

hotel ‘Beatrix’ (later hotel ‘Royal’) op de hoek van de Vestdijk en de 

Geldropseweg, waar nu restaurant ‘Mei Ling’ en het hotel ‘Park Plaza’ zitten 

naar het later afgebroken ‘Katholiek Leven’ aan de Wal. Het was kort gezegd 

een ordinaire centenkwestie. Bij ‘Beatrix’ was de zaal gratis en bij ‘Katholiek 

Leven’ moest 6 gulden per avond betaald worden. De Algemene 

Ledenvergadering wordt dan gepolst over een fusie met de Philips Schaakclub, 

die gratis in het eigen Philips Ontspanningsgebouw aan de Mathildelaan zat. 

Overigens niet te verwarren met het Philips Ontspannings Centrum (POC), dat 

later op dezelfde plaats werd gebouwd. Een voorstel van die strekking werd 

door de ALV met grote meerderheid aangenomen (!) : 16 voor, 8 tegen, 2 

blanco, maar een definitieve beslissing wordt nog niet genomen. Daarna komt 

het onderwerp fusie opvallenderwijs binnen de club (toen ruim 50 leden) 

voorlopig niet meer te sprake.  

Dat gebeurt pas weer in 1967 met weer de Philips Schaakclub als beoogde 

partner. Opvallend genoeg gaat het initiatief uit van ESV en waarschijnlijk gaat 

het weer om de centen (zaalhuur). Voorzitter Chris Feiters stuurt de 

zustervereniging een brief met het voorstel na te denken over een samengaan, 

maar hij krijgt een resoluut ‘nee’ als antwoord. De Philips Schaakvereniging 

voelt niets voor ‘de zware top’ van ESV en acht de sfeer van beide verenigingen 

ook niet  te verenigen.  

Het is overigens wel het jaar van de fusies in Eindhoven, want de studenten 

(TH) van ‘Basileia’ en ‘VOJ’, beide uit de hoogste klasse van de NBSB, 

besluiten samen verder te gaan en de Philips Schaakclub kiest ‘De Pion’ als 

fusiepartner en heet van dan af aan ‘De Lichttoren’. Eindhoven vist achter het 

net.  

Deze fusies zijn een gevolg van de versplintering van schaaktalent in 

Eindhoven. De meeste verenigingen hadden een te smal ledenbestand om 

levensvatbaar te zijn. Er waren toen ook wel erg veel schaakclubs in Eindhoven. 

Naast ESV en Philips tel ik aan de hand van het jubileumboek van Gerard van 

der Waals de volgende clubs : ‘Ons Genoegen’, ‘ASCE’, ‘Tivoli’, ‘Kijk Uit’, 

‘De Pion’, ‘De Burcht’, ‘Schaakvrienden’, ‘VOJ’, ‘SEW’, ‘DAF’, ‘Basileia’, 

‘Esgee’, ‘Boëtheia’, ‘Deemos’, ‘Capax’, ‘De Lichttoren’ en ‘VBC’ en dit zuig ik 

niet uit mijn duim. Er waren toen dus 18 schaakclubs in Eindhoven ! Althans zo 

noemden zij zich. De meeste leidden een kort en kommervol bestaan. Alleen 

ESV, Tivoli, Schaakvrienden, VOJ, DAF, Capax, De Lichttoren en VBC 

kwamen ooit uit in de NBSB. Dat zijn er overigens nog steeds acht. 

Ik weet deze details omdat ik druk bezig ben met het boek voor het Eeuwfeest  

 

 



van volgend jaar oktober. Ik heb in 1975 al eens eerder een kort overzicht over 

de historie van de club geschreven (zonder cijfermateriaal). Dat was een 

veredelde ‘Raadsheer’ van 36 pagina’s geniet. In 1990 bij het 75-jarig bestaan 

schreef ik een uitvoerig boek over de geschiedenis van onze club, dat al veel 

meer gegevens bevatte, maar ook veel vraagtekens. Daar kan ik er inmiddels 

veel van wegwerken en ik zal beginnen met de Frans Eyck-beker, want die lijst 

heb ik inmiddels compleet, mede dankzij Ria van de bar van ‘Burghplan’, die 

mij hielp bij het ontcijferen van de inmiddels bijna onleesbare namen op de 

oorspronkelijke beker uit 1953, die ik aan het eind van het vorige seizoen zelf 

mocht uitreiken aan ons Franse clublid Julien Sohier, van wie ik de cup even 

mocht lenen. 

Frans Eyck, een medeclublid, stelde in het seizoen 1952-1953 voor het eerst 25 

gulden ter beschikking voor de winnaar van de Winterwedstrijd. In 1953-1954 

maakte hij daar een heuse beker van, die uitgeloofd moest worden aan de 

winnaar van een competitie, waarin ieder lid kans op de hoofdprijs had. Eyck 

was zelf een matig speler. Hij had een juwelierszaak op de hoek van de Demer 

en de Vrijstraat, maar zijn naam leeft nu nog voort dankzij zijn beker. Jarenlang 

ging het om een soort spelletjesavond, ‘handicapspel’ genoemd. Het is mij niet 

geheel duidelijk wat daarmee bedoeld wordt. Ook mensen van buiten de 

vereniging mochten deelnemen. Mede daarom heb ik niet alle voornamen 

kunnen achterhalen. 

In 1968 werd het serieus. Van toen af ging de beker naar de snelschaakkampioen 

van de club. De wedstrijd wordt nog steeds jaarlijks gehouden op de laatste 

clubavond van het seizoen. Dit zijn de namen op de beker (ik heb de 

academische titels weggelaten, maar waar mogelijk wel de voornamen 

toegevoegd) : 

 

(officieus) 

 

1955   Louis Stumpers                                            1990   Matin Martens 

1956   Louis Stumpers                                            1991   Johan van Mil 

1957   J. Smit                                                          1992   Fred Hallebeek 

1958   J. Suurland                                                   1993   Jos Sutmuller 

1959   A. Geenen                                                    1994   Johan van Mil 

1960   H. Huisman                                                  1995   Jan Vosselman 

1961   H. de Poere                                                   1996   Bas van de Plassche 

1962   niet vermeld                                                  1997   Bas van de Plassche 

1963   G. Kemper                                                     1998   Johan van Mil 

1964   Cees Berghout                                               1999   Martijn Dambacher 

1965   Wim Versnel                                                 2000   Martijn Dambacher 

1966   Chris Feyters                                                 2001   Joost Berkvens 

                                                                                               2002    Martijn Dambacher 

(officieel)                                                                  2003   Martijn Dambacher 



                                                                                  2004   Johan van Mil 

1967   Frans Kuijpers                                               2005   Bas van de Plassche 

1968   Frans Kuijpers                                               2006   Johan van Mil 

1969   Frans Kuijpers                                               2007   Roi Miedema 

1970   Teun Balemans                                              2008   Benjamin Bok 

1971   Leon Pliester                                                  2009   Bas van de Plassche 

1972   Jos Sutmuller                                                  2010   Luuk van Kooten 

1973   Teun Balemans                                               2011   Jan Vosselman 

1974   Peter Scheeren                                                2012   Jan Vosselman 

1975   Peter Egmond                                                 2013   Luuk van Kooten 

1976   Peter Egmond                                                  2014  Julien Sohier 

1977   niet vermeld 

1978   niet vermeld 

1979   Johan van Mil 

1980   Peter Scheeren 

1981   niet vermeld 

1982   Rudy Douven 

1983   Rudy Douven 

1984   Peter Scheeren 

1985   Peter Scheeren 

1986   Rudy Douven 

1987   Peter Scheeren 

1988   Johan van Mil 

1989   Gerard Welling 

 

Dit dossier is in elk geval weer op orde, een indrukwekkend rijtje lijkt me. 

Ondanks veel gezoek heb ik de gaten om 1977, 1978 en 1981 niet kunnen 

opvullen, ook niet met de jaarverslagen bij de hand. Dambacher en Bok zijn 

later grootmeester geworden ; Kuijpers, Pliester, Scheeren, Van Mil, Douven, 

Welling, Martens, Berkvens en Miedema werden internationaal meester of 

waren dat al. Hallebeek, Van de Plassche en Van Kooten werden FM. Dit tekent 

de kracht van de bezetting van het interne snelschaakkampioenschap om de 

Frans Eyck-beker, dat sinds het afgelopen seizoen zelfs een internationaal tintje 

heeft met Julien Sohier als bekerhouder. 

Dit is slechts een voorproefje uit het nieuwe jubileumboek. Ik heb nog veel meer 

gegevens kunnen achterhalen, onder meer alle clubkampioenen vanaf de 

oprichting en veel in- en externe uitslagen. Het dreigt een mooi boek te worden.  

Mede met het oog op het Eeuwfeest heb ik bij de laatste Algemene Vergadering 

mijn bestuursfunctie (PR) na vijftien jaar neergelegd. Ik wil niet met twee petten 

op het jubileumjaar in, want ik voorvoel nu al dat ik gevraagd zal worden om 

voorzitter van de Jubileumcommissie te worden. Die functie zal ik overigens  

 

 



weigeren. Ik heb het al zwaar genoeg met het nieuwe jubileumboek en ik heb de 

kar al drie keer getrokken (bij het 60-, 75- en 90-jarig bestaan). Wel ben ik 

beschikbaar als man op de achtergrond. 

Ik kreeg bij mijn afscheid van het bestuur overigens een prachtig cadeau : ik 

mag vijf jaargangen van ‘De Raadsheer’ op kosten van de penningmeester laten 

inbinden. Daar heb ik nog eens iets aan. Nogmaals mijn oprechte dank. Zonder 

mijn archief had ik het voorgaande nooit kunnen schrijven. 

 

Jules Welling 

 

 

 

 

 


