VOORWOORD
ln 1997 vierde de Goudse schaakclub Messemaker 1847 haar 1SO-jarig jubileum. Voor zover uit
betrouwbare archieven en recent historisch onderzoek is na te gaan, is zij daarmee de oudste
schaakvereniging van Nederland en een van de oudste sportverenigingen uit Gouda en omstreken.
Het jubileum werd ambitieus en professioneel gevierd. De voorbereiding en uitvoering geschiedde
door een jubileumcommissie die daartoe door het bestuur was ingesteld. Gedurende het hele jaar
werden talrijke aansprekende evenementen georganiseerd. Hoogtepunten uit het jaar waren onder
meer de Battle of the Centenarians, de organisatie van de finales om de KNSB-beker, de wereldrecordpoging simultaanschaak, het nationale Top-6 toernooi, schaakevenement op de Markt, de cor-

respondentieschaakwedstrijd tegen de zustersteden Kongsberg, Gloucester en Solingen, de jubileumviering op 24 mei en de organisatie van de expositie Schaken en Kunst in het Catharina
Gasthuis.
De viering van het jubileum werd een groot succes. Naast inspanningen van bestuur en jubileumcommissie was dit voornamelijk te danken aan de enthousiaste wijze waarop alle leden van de vereniging hier in participeerden. Messemaker 1847 heeÍt daarmee een positieve bijdrage geleverd aan
de promotie van Gouda in het algemeen en van de schaaksport in het bijzonder. Complimenten gaan

uit naar de persinstanties, de gemeente Gouda, de sponsoren, de directie van de Ronssehof, de
Rotterdamse Schaakbond en de Koninklijke Nederlandse Schaakbond die de vereniging op zeer
goede wijze hebben ondersteund.
Door de organisatie van talrijke (ubileum)evenementen heeft Messemaker 1847 lokaal, regionaal en
landelijk veel bekendheid gekregen. Dit heeft een positieve uitstraling op de vereniging. Het bestuur

constateert dan ook met genoegen dat het enthousiasme aanstekelijk werkt, hetgeen resulteert in
een nog steeds toenemend aantal leden. ln 1999 bestaat de vereniging uit 140 leden waaronder 60
jeugdleden. De vereniging is weliswaar oud, maar voelt zich jong. Modern is zij ook. Dit blijkt onder
meer uit het feit dat de vereniging een eigen 'homepage' onderhoudt op internet en een eigen teletekstpagina op de kabelkrant van Gouwe stad TV.
Ter illustratie van het rijke verleden van schaakclub Messemaker 1847 en passend bij het vereni-

gingsenthousiasme, werd besloten een jubileumboek uit te geven. Deze uitdaging startte in 1997
met een uitgebreid historisch onderzoek. Na veel research- en redactiewerk in de afgelopen periode prijst het huidige bestuur zich gelukkig u dit boek nu te kunnen presenteren. Gekozen is voor een
boek waarin evenwicht is gevonden tussen enerzijds historische informatie met veel aandacht voor
de oprichter van de club, Christiaan Messemaker en anderzijds actuele informatie waarbij specifiek
aandacht wordt besteed aan de evenementen uit het jubileumjaar. Het boek is rijkelijk geïllustreerd
met schaakpartijen en probleemstellingen voorzien van diagrammen. Uiteraard wordt ook ingegaan
op de huidige ontwikkelingen binnen de vereniging.
He1 thema'schaken en laten schaken'heeft onze schaakclub hoog in het vaandel en handelt er ook
naar. Dit blijkt onder meer uit het feit dat Messemaker 1847 niet alleen actieÍ is voor de eigen leden,
maar ook tal van evenementen organiseert om de schaaksport in Gouda en omgeving te populariseren. Het bestuur is er van overtuigd dat juist deze instelling er toe heeft geleid dat Messemaker
1847 zo oud is kunnen worden. Om als vereniging vitaal te blijven is het noodzakelijk deze lijn ook
naar de toekomst door te trekken.
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Ten slotte wil ik langs deze weg allen die een bijdrage hebben geleverd hartelijk danken voor de
inspanningen die hebben geleid tot de uitgifte van dit boek. ln het bijzonder wil ik daarbij noemen de
leden P. van Hensbergen en L.J. Molenaar die garant stonden voor het historisch onderzoek, alsmede H.J. de Kleijnen en E. Dame die de redactie van dit boek hebben verzorgd. De historische
informatie is nu vastgelegd en het boek is een aanwinst voor de vereniging. Het bestuur is trots op

haar leden die hiervoor hebben gezorgd. lk wens u veel leesplezier'

G.J. Ludden
Voorzitter schaakclub Messemaker 1 847

Bestuur Messemaker 1847 (1999)
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SCHAAKPROBLEEM MESSEMAKER 1 50 JAAR
Van de heerA.M.R. Zeevaarder,lid van "Staunton" in Groningen, welke schaakvereniging zelf onlangs
het 125-jarig jubileum vierde, kreeg Messemaker 1847 voor haar 150-ste verjaardag twee schaakpro-

blemen toegestuurd. ln het eerste probleem zijn de stukken opgesteld in een "M"; de eerste letter van
de naam van onze vereniging en in het tweede probleem in een opstelling die het getal 150 weergeeft.

Wit begint en geeft mat in 3 zetten.

Diagram 0.1

De oplossing luidt als volgt met daarbij het commentaar van de heer Zeevaarder.

1.
1.
1"

Lb7xc6, dreigt 2. Dg7-d7 en 3. Lb6-d4 mat. Zwarl heeft drie verdedigingszetten, die echter geen
van alle afdoende zijn.
Pd5xb6, 2.D97-e7+, Ke5-f5, en zowel 3. Lc6-e4 als 3. De7-e4 geeft mat.
........., Ke5J5 , 2. Lb6-d4. Na 2. ......, Pd5-naar welk veld dan ook, is het mat door 3. DgTxfO en
na 2. ......., Ke5-e6 is het ook mat met 3. Dg7-d7.

1.

Pd5-f4, 2.Tg4xg1+, Ke5-e6

ofd6,3. Dg7-d7++.

Zoals de heer Zeevaarder terecht opmerkt kleven er vaak zwakheden in letterproblemen door de
opgelegde beperkingen. De eerste variant vertoont bijvoorbeeld een dual en ook de tweede variant
is niet van hoog niveau. Daarentegen is de derde variant mat Tg4xg5+ wel zeer geslaagd.
lndrukwekkend is toch wel de fraaie vorm van een zuivere "M", waar bovendien nog een tweede
zwarle M doorheen geweven lijkt.
Het cijferprobleem "150" is ook aardig. Wit begint en geeft mat in drie zetten.

Diagram 0.2

De sleutelzet van dit probleem is 1. DhGxgG met de matdreiging 2. Dg6-f7.
1. ........, Pe7xg6 ,2. g7-gBD+ of L+, Td7-f7, 3" D(of L)g8xf7++
1. ........, Pe7xf5, 2. Dg6xf5+, Kd5-d6, La7-c5++
1 .
........, Pe7-g8, 2. Dg6-e8 (dreigt 3. De8-e5, De8xe4 en Lf3xe4); 2. ......., Pg8-e7, 3. De8-f7++ of

1.
1.

2. ........,Td7-e7 en 3. DeB-c6++"
........, Pe7-c8, 2. Dg6-e8, enz. of 2. g7-g8D of L enz. met op de derde zeÍ mat.
..."...., Td7-d6,2. PÍ5xe7+, Kd5-e6, 3. Lf3-94++.

Dit probleem met "150" als motief heeft een open nul omdat de velden h3 en h4 niet zijn bezet. Dit
kleine euvel zou men weg kunnen 'dichten'door het een symbolische functie te geven; Messemaker
1847 kijkt door een open venster naar de tijden die komen gaan, met andere woorden: Messemaker
1847 is 150 laar jong!
Het aardige van deze stelling is dat met 14 witte stukken en 10 zwarte stukken de stelling daadwerkelijk vanuit een partij te bereiken is. De pion op a4 heeft de zwarte a-pion geslagen. De pion op aG
zou van de d-lijn kunnen komen en heeÍt onderweg een paard, de dame en de b-pion geslagen. De
zwarte c-pion komt ook van de d-lijn en heeft de witte c-pion geslagen. Pion f6 komt oorspronkelijk
van de e-lijn en heeft de zwarte f-pion geslagen. De pionnen 96 en 97 komen van de h-lijn en hebben de g-pionnen geslagen. Aan een ooit gestelde probleemregel dat de stand bereikbaar moet zijn
vanuit de beginstelling, is dus voldaan. Men zou het open venster overigens wel kunnen 'dichten'en
de nul iets mooier maken. Dit kan bijvoorbeeld door op 93 een zwarte pion te plaatsen, de witte
koning naar h3 te verhuizen, een witte pion op 92, de witte toren van h3 op h4 te zetten en tot slot
een witte pion op h5. Deze stelling is echter niet vanuit de beginstelling te bereiken en is bovendien
'overvol'. Dan toch liever een open blik op de toekomst!

JUBILEUMBLOK

SCHAKEN EN KUNST

Schaken is kunst

B'j de tentoonstelling verscheen tevens een full-color catalogus
met een inleiding van internati'onaali schaakgrootmeester Hans
Ree. Voor de tentoonstelling was in ruime mate belangstelling,
niet in de laatste plaats omdat ook Schaakmagazine. het officiële

orgaan van de KNSB, aan de tentoonstelling ruim aandacht
besteedde. Op de voorpagina van het mei-nummer verscheen
zelfs een van de pronkstukken van de tentoonstelling: het olieverfpaneel 'Offensief' van Henk Boon. dat hier is afgedrukt.
Henk Boon, "Offensief' (1996)
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CHRISTIAAN MESSEMAKER

Christiaan Messemaker geeft onze vereniging haar naam

Velen die voor de eerste maal de naam van de Goudse Schaakclub "Messemaker 1847" horen, vragen zich aÍ waar deze naam vandaan komt. Wellicht een beroep of ambacht dat in Gouda uitgeoefend wordt of werd? Inderdaad werd in vroeger eeuwen naast de diverse ambachten, zoals het
maken van pijpen, kaarsen, porselein en aardewerk, het ambacht van messenmaker uitgeoefend. Er
is zelfs een Messenmakersteeg geweest in Gouda, die enkele tientallen jaren geleden in het kader
van "stadsvernieuwing" moest verdwijnen (zie foto).

De Messenmakersteeg in Gouda

De naam heeft echter niets te maken mei dit edele beroep. De club is genoemd naar de oprichter
Christiaan Messemaker (zie foto), die een fanatiek schaker was en vele jaren tot de sterkste schakers in Nederland en zelfs Europa behoorde. Hij werd tweemaal officieus Nederlands kampioen in
de tachtiger jaren van de 'l9e eeuw en eindigde ieder jaar bij dit kampioenschap in de hoogste gelederen. Hij behoorde tot de initiatiefnemers tot oprichting van de Nederlandsche Schaakbond. Hij stimuleerde ook voortdurend en zeer sterk het schaken in de regio.
Zijn grootvader kwam vanuit het Duitse plaatsje Westerhout in het Keulse land als kleermaker naar
ons land. Het Keulse land grenst aan Solingen, één van 's werelds bekendste centra voor het maken
van messen en andere hoogwaardige stalen steek- en snijgereedschappen. Het is zeer toevallig, dat
juist Solingen een zusterstad is van Gouda en dat wij als "Messemakers" al meer dan tien jaar een
hect;te band hebben met de schaakclub "Solingen 1928", onder de bezielende leiding van haar voorzitter Richard Engels.
Onze vereniging kreeg overigens haar naam door een naamsverandering in 1886 van "Palamédes"
naar "Messemaker". Deze verandering werd door de leden gerealiseerd als dank voor de vele verdiensten van Christiaan Messemaker, die toen nog zeer aciieÍ was. Voor zover wij weten is dit ver-

noemen van een schaakclub in Nederland naar een nog levende grote schaker slechts in een
beperkt aantal gevallen voorgekomen, zoals onder andere "Euwe", "Tal" en "Keres".

De familie Messemaker
Op vrijdag 28 augustus 1778 werd voor het gerecht door Commissaris Boon het huwelijk voltrokken
tussen Christiaan Messemaker, jongeman, geboren in Westerhout, gelegen in het Keulse land, en
wonende te Gouda en Lijsje Hoogenboom, jongedame, eveneens wonende in Gouda. ln het admissieboek lezen we dat op 12 juni 1777 deze Christiaan Messemaker, de grootvader van de oprichter

van onze schaakvereniging, destijds voor een maand een verblijfsvergunning kreeg. Hij moet zich
als kleermaker zo nutiig hebben gemaakt, dat hem een langer verbhlf werd toegestaan. Ook een
snelle vriendschap met Lijsje Hoogenboom kan er toe hebben bijgedragen dat hij in Gouda werd
geaccepteerd en zich hier blijvend kon vestigen. Uit dit huwelijk werd op 27 ianuari 'l 787 Jacobus
Messemaker geboren.

Jacobus, pijpmakersknecht van beroep trouwde op 23 mei 1821 met de naaister Maria Prinse. De
ouders van Jacobus waren toen beiden al overleden, evenals de vader van Maria Prinse. Haar moeder Martijntje Niewland leefde nog wel en zij gaf toestemming voor het huwelijk van haar nog minderjarige dochter (twintig jaar). Uit dit huwelijk werd op 24 mei 1821 een zoon geboren die naar zijn
grootvader Christiaan werd genoemd. Deze Christiaan, de naamgever van onze schaakclub, werd
dus één dag(l) na hei huwelijk van zijn ouders geboren. Hierover zal menig Gouwenaar de wenkbrauwen hebben gefronst. Het gezin woonde toen aan de Gouwe. De vader van Christiaan stierf
toen Christiaan 14 jaar oud was. Zijn moeder die als winkelierster geregistreerd stond, hertrouwde
binnen een jaar na het overlijden van haar man met een kennis. Tijdens de volkstelling van 1840
woonde er op het adres Tilbrugge 23 een gezin van 6 personen, waaronder onze Christiaan
Messemaker, zijn moeder, zijn stiefvader, een halfbroer en de dienstbode. Het feit dat het gezin zich
een dienstbode kon permitteren duidt op enige welstand. Christiaan werd geregistreerd als tabakskerver. Bij zijn huwelijk, enkele jaren later, werd in de akte als beroep tabaksverkoper aangegeven'
Christiaan trouwde op 29 maart 1843 op 211arige leeftijd met lda Alida
Welter. Getuigen bij dit huwelijk waren onder anderen de beide moeders,
die hun toestemming voor het huwelijk gaven. Uit het huwelijk werden
zes kinderen geboren;
1. Maria Louise op 30 december 1843
2. Louisa Petronella op 21 iuli 1845
3. Jacobus op í8 januari 1848
4. Maria op 9 april 1850
5. Josina op 15 april 1854
6. Christiaan op 1 maarl 1856.

Christiaan Messemaker

Zowel Maria Louise als Christiaan overleden in hun eerste levensjaar; de kindersterfte in de vorige
cieuw was hoog. Jacobus stierf ongehuwd. Dat betekent dat er geen nazaten van onze Christiaan
Messemaker zijn die de naam Messemaker dragen. Onze schaakclub is dus de 'enige' overgebleven naamdrager.

ln de adresboeken van de gemeente Gouda vinden wij ook vanaf 1860 het adres van Christiaan
Messemaker als Gouwe c255 en vanaf 1888 Fluwelensingel 63. Tot 1871 wordt als beroep opgegeven: slijter in gedistilleerd en commissionair in suiker. Zijn vroegste loopbaan als tabakskerver en
daarna tabaksverkoper moet dus voor 1860 zijn beëindigd. Het juiste tijdstip waarop hij in de handel
in gedistilleerd begon, kan niet worden vastgesteld.

De enige foto die de schaakclub van haar stamvader heeft, is naar alle waarschijnlijkheid gemaakt
door Jerome Henri Kiebert, die getrouwd was met Louisa en met haar op de Markt 156 woonde. De
andere dochter, Josina, trouwde ook en kreeg twee kinderen. Dit gezin bleef eerst bij Christiaan
Messemaker en zijn vrouw aan de Fluwelensingel 63 wonen. De vrouw van Christiaan Messemaker
stierÍ in '1 BBB. Later, in 1896, verhuisde ook Louisa met haar gezin, waarna Christiaan Messemaker
op dit adres alleen bleef wonen tot aan zijn dood op 16 november 1905. Christiaan Messemaker is
84 jaar geworden. ln het begrafenisregister is terug te vinden dat hij in het familiegraf, waarin zijn
vrouw reeds begraven was, werd bijgezet. Dit graf bevond zich op het zogenaamde Oude Kerkhof
aan de Kerkhoflaan, onderafdeling 3, klasse 2,grafrij F, grafsteen nr. 16. Erwerd aan begraafrechten f 26,- betaald, hetgeen voor die trjd behoorlijk hoog was. Leden van onze vereniging hebben nog

getracht dit graf terug te vinden, maar door grondwerking, overstromingen en dergelijke, zijn zeer
veel stenen zerken verzakt en volledig onder de graszoden komen te liggen.
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Een overlijdensadverientie voor Christiaan Messemaker

1.2

Christiaan Messemaker als schaker

De DuitserAdolÍAnderssen (1818 - 1879) was een van de grootste schakers vanzijn tijd. Hij was de
winnaar van Londen 1851, het eerste internationale schaaktoernooi. Welke schaker kent niet zijn
'onsterfel ij ke' partij tegen Kiezeritzki.
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Krantenbericht uit 1BB4 maakt melding van een goede prestatie van C. Messemaker

Onderstaande partijen tegen Anderssen werden gespeeld in 1861 tijdens een bezoek van Anderssen
aan ons land. Plaats van handeling was het Koninklijk Nederlands Jachtclubgebouw aan de
Rotterdamse Willemskade. Er werden verschillende partijen gespeeld. ln het tijdschrift Sissa valt te
lezen: 'Aan Messemaker de eer om het eerst "met den grooten meester in het strijdperk te treden".
Na een hardnekkige strijd van meer dan 3 uren had de heer Messemaker het geluk de partij in zijn
voordeel te beslissen.' ln die tijd stond de beleving van het schaakspel kennelijk nog heel dicht bij
het kaart- en dobbelspel. Het woord 'geluk' doet hier geen recht aan de prestatie van Christiaan
Messemaker. Aansluitend volgen nog twee partijen van Messemaker tegen Bird uit 1880.

Wit: C. Messemaker
Zwart: A. Anderssen
Rotterdam, 1861
Italiaans (via het Schots gambiet)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

e2-e4
Pg1-f3
d2-d4

e7-e5

Lfl-c4

Lf8-c5
Pg8-f6
d7-d5
Pf6-e4

c2-c3
e4-e5
Lc4-b5
c3xd4

Pb8-cG
eSxd4

LcS-b4+?!

Het is beter om deze loper met 8...Lb6 of 8...Le7 op het bord te houden omdat er nu zwaKes ontstaan op de zwakke zwarte velden.

9. Lc1-d2

Lb4xd2+

10. Pb1xd2 0-0
11. Lb5xc6 bTxc6
12. 0-0?...
MeÍ 12.Dc2l had wit zijn positionele voordeel moeten vasthouden. Anderssen profiteert echter niet
van deze onnauwkeurigheid en verzuimt om met: 12... c1l,13.dxcS La6, 14.Te1 Pxc5 zijn stelling volledig te bevrijden.

......
Tal-c1
14. Pd2-b3
15. Dd1-c2
16. Pb3-c5
17. Dc2xc1
18. Tf1-è1
12.
13.

f7-í5?
Dd8-e8

Í5-Í4
Lc8-d7
Pe4xc5
h7-ho
De8-e6
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Diagram 1.1
De opening is gunstig verlopen voor Messemaker. Het zwarte tegenspel op de koningsvleugel is niet
echt gevaarlijk. Zeer sierk was hier de zet '1 9.Da5l geweest, een zet die de witte superioriteit op de
damevleugel duidelijk onderstreept.

Dc5-c3
n2-h3
PB-n2
22. f2-f3
23. Dc3-d2
19.

S7-95

20.
21.

Tf8-f,/
h6-h5

rÍ7-97
a7-a5

24. b2-b3?l
Geeft zwart de gelegenheid om een van zijn zwakke pionnen te ruilen. Veel sterker was hier: 24.fc5l
a4, 25.fa5 Txa5, 26.Dxa5 met duidelijk voordeel voor wit.

24.

...

25. fc1-c5

26. a2xb3
27 _

b3-b4

28. fe1-a1
29. fa1-c1

30.
31

.

Dd2-e1
Tc1-b1

32. Tbl-b2

33. h3-h4!

a5-a4
a4xb3
Ta8-b8
Tb8-b6
Ld7-e8
De6-c8
Dc8-b7
Le8-96
T97-e7
Db7-c8!

Veel beter dan 33... gxh4?,34.Dxh4 Te6

34. h4xg5
De1-c3
36. Ph2-Í1

Dc8-f5
Lg6-e8
Df5xg5

11

Diagram 1.2

37. 92-93?
Zo helpt wit zijn eigen stelling om zeep. Na 37.Ta2 heeft wit nog steeds een klein voordeel.
ó/ _

...

38. Dc3-e3

f4xg3
Dg5-h4!

Natuurlijk is hier: 38... Dxe3+, 39.Pxe3 Ld7 gevolgd door 40... h4 ook heel goed voor zwart.
Anderssen is uit op meer.

39. Íb2-92

Te7-gT

40. Í3-f4
41. rg2xg3

Tb6xb4
T97-94?

Maar dit is niet de juiste manier.
Na 41... Txg3+, 42.Pxg3ffi+,43.Pfl Dg4+,44.KÍ2 Dd1 heeft zwart een beslissende aanval.

42. fc5-c2
43. fc2-92
44. De3-Í2

45. Tg2xg3

Tb4-b1
Le8-gO

Tg4xg3
K9847??

Diagram 1.3

Een vreselijke blunder die onmiddellijk de partij had moeten kosten. Na: 46.e6! Ke7, 47.IxgG
kan zwart opgeven. Zwart had hier beslist 45... Kh7 moeten doen. Na 46.f5 Txfl volgen dan
varianten zoals in de partij.
12

46.

Í4-f5
1xf1

47, Kg

Tb1xf1+l
Dh4-h'1+

48. Kf1-e2
Beter is 48.Tg1 Dh3+,49.Ke2DxÍS (49... Lxfs?, 50.Tg3l), 50.Dxf5 Lxfs, 51.Tc1 Ld7, 52.Ke3 h4
met remisekansen voor zwart.

48.

49.

...
Tg3-e3

Dh1-e4+
De4-c2+

En hier is 49... Dg4+ nauwkeuriger.

Ke2J1
KÍ1-92
e5-e6+
Kg2-h2
DÍ2xc2
55. Kh2-93
56. Kg3-f4

50.

51.
52.
53.
54.

Dc2-b1+
Lg6xf5
Kf7-eB

Db1-c2

LÍ5xc2
KeB-e7

Lc2-e4?

Mist zijn laatste kans. Na 56... cSl, 57. dxcS d4 heeft zwart goede remisekansen.

57.
58.
59.

60.
6'1.

Kf4-e5
Te3-93

Tg3-97+

Ke5-f6
e6-e7+

Le4-c2
Lc2-a4
Ke7-d8
c6-c5
Kd8-d7?

Natuurlijk staat wit hier totaal gewonnen, maar toch nog wat zout voor de laatste slakken. Beter
is hier 61... Kc8, omdat wit nu veel sneller met 62.T98 had kunnen winnen.
ö2.
oJ.

Kf6-f7?
d4xc5

Kd7-c8
d5-d4

64. Tg7-gG
1-0

Anderssen - Messemaker
Rotterdam 186í
Spaans (verkorte notatie)

1.

e4 e5
Pf3 Pc6

2.
3. LbS aG
4. La4 b5
5. Lb3 Lc5
6. c3 PfG
7. 0-0 d6
8. d4 Lb6

9.

Dd3 h6
10. a4 PaS
11. La2Lb7
12. Pbd2 exd4
13. cxd4 bxa4
14. e5 dxeS
15. Pxe5 0-0
16. Pdf3 Lxf3

17. Dxf3 Dxd4
18. LxfT+ TxfT
19. Pxff Tf8
29. pxft§+ gxh6

25. Le3 Tg7
26.
27.
28.
29.

23. psg+ Kh7

93 PgS
Tdg Df3
Th8+ Kg6
Th6+! Kf7
30. Dd8 Dfs
31. Td1 Pf3+

24. Td3l Pe4

32. Kg2 PeS

21- Lxh6rfT
22. Íad1 Dg4

13

33. Dds+ Ke7
34. LcS+ Lxc5
35. Dxc5+ Ke8
36. f[g+ Kf7
37. Tf8+
1-0

Messemaker - Anderssen
Rotterdam 1861
Spaans

1.

e4 e5

2. Pf3 Pc6
3. LbS a6
4. La4 PfG
5. d4 exd4
6. e5 Pe4
7. Pxd4 Pxd4
8. Dxd4 Pc5
9. 0-0 Le7

10. Pc3 0-0
't1. Pds d6
12. Lb3 dxeS
13. Dxe5 Ld6
14. DhS Pxb3
15. axb3 c6
16. Pc3 f5
17. Í4 LeG
18. Le3 Tf6

19. Tadl Th6
Df3 De7
Df2 b5

28. bxc4Txc4
29. Df2 Dc7

Tfel

3'1. Ted2 Lc8!
32. Lb6?! Dc6
33. a5 Lb7

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

a5
93 a4

Df3 Tc8
bxa4 b4
Pb1 c5
b3 c4

30. Te2 Te4

34. Dg2 The6
35. h4? Te1+
36. Txel Txel+

37. Kh2 Dxg2+
38. Txg2 Lxg2
39. Kxg2 Txbl
40. a6fb2
41. a7 Txc2+

42. Kf3ra2
43. Ke3 b3
44. Kd3Ta3
0-'l

Bird - Messemaker
Bondswedstrijden, Gouda 1 880
Schots

1. e4 e5
2. Pf3 Pc6
3. d4 exd4
4. Pxd4 Dh4
5. Pf3 Dxe4+
6. Le2Le7

7. Pc3 Db4
8. 0-0 Pf6
9. Pbs KdB
10. c3 DcS
11

.

PgS Tf8

12. Db3 d5

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Le3 d4
cxd4 DÍ5
PxÍ7+ Kd7
Lf3 Pe4
PeS+ Pxe5
DdS+ Pd6

19. dxeS c6

25. Pxc6+ bxc6

20. e6+ Kd8

26" Txd6+ KeB
27. Lxc6+

2'1. Dxf5 Txf5
22. Pd4 Tf6

1-0

23. Tadl Lxe6
24. Lg5 T96

Messemaker - Bird

Bondswedstrijden, Gouda í 880
Siciliaans
e4 c5
Pf3 e6
d4 cxd4
Pxd4 Pf6
Ld3 Pc6

c3 d5
exdS Pxd5

0-0 Ld6
Pf3 h6
Le4 Pf6

11. Lxc6+ bxc6
12. Le3 Dc7
13. Pbd2 La6
14. Te1 0-0

15. c4 c5
16. Dc2Pg4
17. h3 Pxe3
18. Txe3 Lf4
19. Te2 Tfd8

20. Tael Lb7

21.
22.
23.
24.
25.
26.

Pbsrd7

31. Kg2 DÍ4
32. DeS Dcí
33. f4 Dxc4

P$rad8

34. f5 exfS

De4 Dc7
Dc2 LxÍ3

35. b3 Dd3
36. De3 Dd5+

Pe4 DcG

Pc3Td4

27. gxf3Ld2
28. Tdl Lxc3
29. fxd7 ïxd7
30. Dxc3 Td1+

41. Kf1 Td1+
Te1 Txel +

42.
43.
44.
45.

Kxel

37. f3 Td3

a4 DeG
46. Kd2 Kg7
47. Dd3 De5

38. DÍ2Í4

48. Kc2 h5

39. Te4 Td2

49. Kd2 Db2+

40. Te2 DgS+

50. Ke1 Dd4
0-1
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DfS

De2 g5

JUBILEUMBLOK CORRESPONDENTIEPARTIJEN MET DE ZUSTERSTEDEN.
de'Goudse schakers in 1997
(Duitsland),
Kongsberg (Noorwegen) en
correspondentiepartijen tegen de zustersteden Solingen
partU
tegen Solingen opgenomen. Flet:wàs een zeer spa'nGloucester (Engeland). l-lieronder is dè

ln het kader van het jubileumjaar van Messemaker

18,47 àpeelden

nendestrijddieuiteindelijkdoorzether:halinginremiseeindigde.Zie,hiierhetve'rloop.
Wit: Messemaker

1847

Zwart:

Sol'ingen'28

,

,l

Opening: Slavisch (Meraner, Reynolds-aanval)

1. d2-d4d7-d5 2. c2'c4 c7-c6 3 pS1-ts Pg8-fG 4'
6. Lf1-d3 d5xc4 7. Ld3xc4'b7-b5 8. Lc4-rl3 LcB-b7 9.

Pb1-c3e7-e6r'
0-0

a7-a6

5'

'e2-e3Pb8-d7

'

Op 9...b4 volgt 10. Pe4 Le7. 11. PxfG Pxf6,12. De2 0-0. 13. e4 c5 enz.
10.

e3-e4

10. ..,b4 is

16. Lg5

c6.c5

zwakker.

P5f6,

11. Pa4

17. Te1

,

c5,

De8,

12. e5

18. Dh4

13.'Pg5l cxd4, 14. Pxe6rfxe6, 'í5' Dh5 Ke7,
19. Dxd4 met een betere stetling voor wit.'

PdS,

Lds,

lndien 11...'e5 dan 12.b3.lndien 11...exdS dan 12. exdS
15' Lb2 Pbxd5' 16' Pe4 Le7' 17 ' Pe5 (+ voor wit)'

Ld6,

13.

Tel Kf8, 14. b3 Pb6,

12.Ld3-c2'.'Dd8.c713.Pf3-d4Pd7-c514.d5xe6f/xe6
Op 14...PxeO volgt 15. Pxe6 fxe6 en zwart komt niet makkelijk meer tot lange rochade'

15.Dd1-e2

e6-e5?! 16. Pd4-f5

...

Het stukoffer Pdxb5 is niet correct omdat zwart met Df7 pion c4 kan dekken.

16....
17. Lc1-g5

0-0-0
Pc5-e6

Zwart loert op het mooie veld d4.

18.Lg5xf6 -

g7xf6 19. Pc3-d5l

...

Wit speelt zo actief mogelijk.

19...,

Pe6-Í41

19. :..Lxd5 ig niet goed, i.v.m. 20. exdS Txd5, 21

.

Df3 en de'

zwarte koningsstelling stort in.

2A.Pd5xf4?l
lets beter

is 20. Pfe7l Na 20...Lxe7, volgt 21. Dg4 (1:0) en na 20:.KbB

t3

kornt

2l.

Df3 met voÓrdeel

16

Het paard is op weg naar een beter veld,
Ka7-aB

JÖ..-

39. Tb

lxe1

Dc7xc4

40.DÍ6-97?
Een speculatieve zet. Zwart mag uiteraard niet nemen op d4. lndien 40..Dxd4, dan 4L Dg8 (1-0).
Op 41 . Txd4 volgt Tb1 en wit wint. Beter is 40. Pe6 waarna wit pion f4 wini met goede winstkansen in het eindspel.
40. ...

Td3-d2

42. Te1-a1
LbTxe4l
44. Dg7xa1+ KaB-b8

41.

Pd4-f5

43. Pf5-d6l
45. Da1-hB+

Dc4-b4
TaZxa1

Pxe4 Íaalt op Tb2!
45.

..

46.

Dh8-a1+

KbB-a7
Ka7-bB

Herhaling van zetten. ZwarÍ mag met de koning niet naar een ander veld om verlies te voorkomen.
Een zeer spannende partij.
remtse

De receptie ter gelegenheid van het 1S)-jarig jubileum, Catharina GasÍhuls Gouda, 24 mei 1997
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HOOFDSTUK 2

2.1

DE GESCHIEDENIS VAN MESSEMAKER 1847

De oudste schaakclub

Messemaker 1847 is de oudste schaakvereniging van Nederland. Vol trots staat dit vermeld op het
briefhoofd van de schaakclub. Omdat er maar één de oudste kan zijn en de verschillen met andere
verenigingen gering zijn, is er met name de afgelopen jaren een intensieve discussie geweest over
de vraag welke vereniging de oudste is en welke criteria daar voor moeten worden gehanteerd. Deze
discussie heeft wat Messemaker 1847 betreft niet geleid tot een andere uitkomst. De feiten en con-

clusies worden ondersteund door recent schaakhistorisch onderzoek onder leiding van clubhistori-

cus dr. L.J. Molenaar in zowel het Siadsarchief te Gouda, als in de Koninklijke Bibliotheek in Den
Haag. De belangrijkste bronnen ter ondersteuning van de stelling dat Messemaker 1847 de oudste
nog bestaande schaakclub van Nederland is, zijn:

a. SÍaaÍ van den Nederlandschen Schaakbond

(N.W. van Lennep, 15 maart '1895), pagina's 13-14.

b. Het Nederlandse Schaakverenigingsleven in de 19e Eeuw (dr. M. Niemeyer, maart 1939), br.llage bij het Tijdschrift van den Koninklijken Nederlandschen Schaakbond, 47e jaargang, nummer 3: een overzichi van alle in de 19e eeuw opgerichte schaakverenigingen (pagina's 2-7), alsmede beschrijvingen van de voornaamste en oudste van deze schaakverenigingen (pagina's 7-16).

ln beide bronnen wordÍ 1847 als oprichtingsjaar van de vereniging genoemd. Voor zover na te gaan
is 24 mei, de verjaardag van de oprichter en latere nationale kampioen Christiaan Messemaker, de
oprichtingsdatum geweest.
De vereniging heeft in de loop der jaren verschillende naamswijzigingen gekend. ln 1847 start de club
onder de naam "VriendentrouW'. De eerste verenigingsvorm verschilt nogal van hoe de vereniging nu
reilt en zeilt. Het is meer een soort sociëteit waar wordt geschaakt, gedamd en ook wel gekaart. Het
aantal schakers zal niet meer dan vijftien zijn geweest. Het gemengde karakter is misschien wel goed
voor de gezelligheid, maar staat het serieuze schaken nogal eens in de weg. ln 1860 besluiten vrijwel
alle schakers zich af te scheideq, onder meer omdat zij ook 's zomers willen schaken en op de sociëteit kan dat blijkbaar niet. Om hun serieuze bedoelingen weer te geven wordt er vanaf 1860 verder

geschaakt onder de naam "Oefening en Beleid". Waarschijnlijk, maar zeker is dat niet, wordt bij
Christiaan Messemaker thuis gespeeld. De serieuze aanpak leidt er toe dat het aantal leden afneemt.
Daarom verschijnt op 5 juni in de Goudse Courant een advertentie waarin de leden van de Sociëteit
"Ons genoegen" worden opgeroepen voor een vergadering 'om mede te werken' aan de oprichting
van een Schaak- en Damgezelschap. De oproep, mede ondertekend door Messemaker, heeft succes
en vanaf '10 juni 1870 wordt er geschaakt onder de naam "Palamédes". Door deze bestuurlijke
manoeuvre zat d,e indruk kunnen ontstaan dat er sprake is van een nieuwe schaakvereniging en zelfs
bestuursleden van de vereniging hebben, zich onvoldoende bewust van de historische feiten, zich
enkele tientallen jaren laten leiden door het vermeende oprichtingsjaar 1870.1n beide bovengenoem-

de brorihen wordt echter beschreven dat de overgang naar "Oefening en Beleid" (1860)

en

"Palamédes" (1870) een 'voortzetting van dezelfde vereniging onder verschillende benamingen'
betreft. Deze opvatting is door niemand bestreden of gecorrigeerd in de jaren die op de publicatie
volgden en is belangrijk ter ontzenuwing van gedachten in latere tijden dat de vereniging in 1860 of
1870 zou zijn opgericht. Van Lennep schrijft in de Staat van de Nederlandsche Schaakbond in '1895
letterlijk: 'Deze schaakclub werd pas in juni 1886 Messemaker gedoopt, doch bestaat onder veranderde benamingen reeds gedurende 38 jaar.' lnderdaad wordt in 1886 als eerbetoon aan de vele verdiensten van de oprichtel de naam gewijzigd in "Messemaker". ln 1993 wordt daaraan "1847" toegevoegd, ter ondersteuning van de rijke clubhistorie en misschien ook wel om ieder spoor van twijfel
voorgoed weg te nemen, of als geheugensteun voor het zittende bestuur.
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De concurrentie voor wat betreft het predikaat 'oudste schaakvereniging van Nederland' wordt
gevormd door twee andere schaakverenigingen: Philidor uit Leeuwarden en het Vereenigd
Amsterdamsch Schaakgenootschap (VAS). Wat de laatste vereniging betreft; in Schaakmagazine
(104e jaargang, nummer 6) legt Ton Sibbing uit dat het jaar van oprichting van deze schaakvereniging 1879 is en dat deze vereniging in geen enkel opzicht de erfgenaam is van hetAmsterdamsche
Schaakgenootschap (ASG) opgericht in 1822. Hij schrijft: 'Alleen omdat een grote fantast in 1922
een 'practical joke' wilde uithalen en dat verhaal zowel in zijn eigen krant, De Telegraaf, als in het
Tijdschrift van de Nederlandsche Schaakbond publiceerde, wordt zijn versie voor waar aangenomen.

Het VAS had en wilde juist helemaal niets met het ASG te maken hebben.' Dus niet alles wat
geschreven wordt is waar, maar wat wel klopt is dat de Koninklijke Schaakclub Philidor is opgericht
in hetzelfde jaar als Messemaker 1847 , maar dan op '12 november 1847 . Yan deze vereniging is de
oprichtingsakie bewaard gebleven. Op basis van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat
Philidor zich met Messemaker 1847 tot de twee oudste nog bestaande schaakclubs van Nederland
mag rekenen. Op grond van de statutair vastgelegde oprichtingsdatum van Messemaker 1847 (24
mei) is Philidor echter de jongere van de twee.
Tot slot zij hier vermeld een citaat uit de felicitatiebrief die Messemaker 1847 verstuurde aan het jarige VAS: "belangrijker dan de duur van het verleden, is veel meer de duur en de kwaliteit van de toe-

komst."

2.2

De periode vanaf 1870

ln 1870 wordt de vereniging nieuw leven ingeblazen en voortgezet onder de naam "Schaak-

en

Damgezelschap Palamédes". Het bestuur bestaat uit de heren J.A. Tinholt (president), J.J. Liesker
(penningmeester) en H.J. Wennekes (secretaris). De heren Tinholt en Wennekes zijn schakers, terwijl de heer Liesker een bekend dammer is. Eenmaal per week komt de club bijeen in CaÍé
"Harmonie" op de Markt. Notulen en jaarverslagen uit die tijd zijn er niet. Alles gaat er gemoedelijk
aan toe en ook de bestuursfuncties neemt men niet zo ernstig op. Eenmaal per jaar wordt een
Algemene Vergadering gehouden waaraan dan tevens een feestavond is gekoppeld met een soupeetje van de in kas zijnde gelden. Maar er wordt ook serieus geschaakt. Meermalen hebben de
leden succes met het correspondentieschaak. Zo wordt in 1883/1884 een correspondentiepartij
gespeeld tegen de Haagsche schaakvereniging om een beker die door de grote inbreng van de heer
Messemaker door "Palamédes" wordt gewonnen. Het is een kristallen beker met zilveren voet en dito
deksel waarop een zilveren schaakbord is geplaatst met inscriptie
De heer Messemaker gold toen als de sterkste speler van ons land. Als blijk van waardering is op de
jaarvergadering van 21 juni 1886 het volgende besluit genomen (overgezet in modern Nederlands):
"De leden van de club wensen te tonen dat de beoefening van zuivere verstandsspelen geen aÍbreuk

had gedaan aan hun ha(, aan hun gevoel van dankbaar plichtsbesef. ln de kleine stad waar zij
wonen leeft een van de grootste schakers van ons land. AIs erkenning van zijh grote verdiensten, als
bescheiden hulde aan zijn eminente gaven op schaakgebied, hebben zij hem verzocht om hun verenigi,rg voortaan de luister bij te zetten van zijn naam. Welwillend heeft hij daarin toegestemd. Zij
denken dat het uwe sympathie zal wegdragen wanneer U verneemt dat de persoon in kwestie de
heer C. Messemaker is. Onze vlag dragende de naam "Palamédes" hebben wij gesireken, maar
hoog in top waait nu een andere, voerende de naam MESSEMAKER."
Door het overlijden van de heer Stevens en het bedanken van enkele andere leden, ging de club in
ledental langzaam achteruit. Ten slotte bleven alleen de heren J. Coster, S. de Koster, Corn, 'Van
Leeuwen, C. Messemaker, A. Rabouw jr en A.J. Schilt als lid over. ln die tijd wordt ook de heer
Lakerveld lid, die toen juist had leren schaken. Lakerveld vindt in de heer De Koster een dankbaar
object om zijn schaakkennis te verrijken door hem, terwijl de andere leden toekijken, op zowel foute
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als goede zetten te wijzen, zonder dat de heer De Koster zich daarvan bewust is. Hij is namelijk stokdoof. Het handjevol leden komt nog wel op woensdagen bijeen in café "Harmonie", maar als vereniging leidt de club een zieltogend bestaan. Er is geen aparte speelzaal meer beschikbaar en het schaken wordt ook nog afgewisseld met biljarten. Spoedig daarop overlijdt de heer Messemaker en men
vreest dat de club ook ter ziele zou gaan. Om die reden wordt besloten de kristallen beker onder de
nog resterende leden te verloten onder voorwaarde dat de winnaar het op zich neemt de beker blijvende een ereplaats toe te kennen. De heer Rabouw wordt de gelukkige bezitter. Op de avond waarop de beker wordt verloot, stelt de heerA.J. Schilt voor de club weer nieuw leven in te blazen. Naar
aanleiding van die besprekingen wordt in de Goudse bladen een oproep geplaatst voor schakers en
dammers. Aan de oproep om op 16 april 1907 bijeen te komen geven zo'n 20 Gouwenaren gehool
zowel schakers als dammers. Het oudste lid, de heer J. Coster, opent de bijeenkomst en draagt de
leiding over aan de heer A.J. Schilt, die de nieuwe voorzitter wordt. De heer M. Lakerveld wordt
secretaris en A. Rabouw jr. penningmeester. Op deze manier vindt wat we nu zouden noemen de
'doorstart' van schaakclub Messemaker plaats.

De periode 1907 - 1945

2.3

ln de wederopbouwperiode van de club wordt schijnbaar een strenge ballotage toegepast. Zo wordt
over het jaar 1907-1908 gemeld dat vier nieuwe leden zich meldden, waaryan er echter twee zich
reeds voor de ballotage terugtrekken. Zou de eliteduivel weer eéns om de hoek hebben gekeken?
Er wordt zowel in de winter als in de zomer gespeeld. ln de winter heeft men toen reeds de onderlinge wedstrijden verdeeld in groepen, met luxe-artikelen als prijs. De winnaars zijn C. van Leeuwen
en M. Lakerveld. ln de zomer wordt er meer vrijblijvend geschaakt. In '1908 vindt de schaakwedstrijd
tegen schaakclub "lnternos" uit Boskoop plaats, die met 23 punten uit 26 gespeelde partijen door de
Gouwenaren wordt gewonnen. De returnwedstrijd gaat niet door vanwege de slechte verbindingen.
Ook tegen "De Koning" uit Schiedam worden in 1908 twee wedstrijden gespeeld. De uitwedstrijd
wordt met 5112-4112 verloren, de thuiswedstrijd daarentegen met 9112-112 gewonnen!
Op zondag 17 mei 1908 is er een eendaagse wedstrijd in sociëteit "Ons genoegen" te Gouda. Deze
wedstrijd is uitgeschreven door de heer Muntjewerff, een Amsterdamse uitgever van een maandschàat<èlad dat in die tijd verscheen. Aan deze wedstrijd nemen 23 personen deel, voor het merendeel leden van Messemaker. ln 1908 wordt ook de vaste speelavond gewijzigd, van de woensdag
naar de dinsdag.

januari '1 910 wordt de club als lid van de Nederlandse Schaakbond ingeschreven en worden
maandelijks drie exemplaren van het bondsorgaan ontvangen die onder de leden van de club circuleerden. Met schaakclub "Tarrasch" uit Delft worden vier correspondentiepartijen gespeeld die alle in
het voordeel van Gouda uitvielen.

Op

1

Hoewel de club de naam van Schaak- en Damgezelschap droeg, werd uitsluitend het schaken beoefend, ondat de dammers inmiddels een eigen club hadden opgericht. Op de Algemene Vergadering
van 26 juli 1910 wordt dan ook het besluit genomen om de naam te veranderen in "schaakgezelschap". Er wordt ook voorgesteld van speellokaliteit ie veranderen, van "De Harmonie" naar sociëteit "De Reunie" in gebouw "Vredebest". De damclub betaalt daar namelijk geen zaalhuur en daar
heeft het schaakgezelschap, dat f 1 5,- zaalhuur per jaar betaalt, ook wel oren naar. Het is echter ook
bekend dat de uitbater in "Vredebest" een hartstochtelijk dammer is. ln de verwachting dat de uitbater van "Vredebest" de schakers toch huur in rekening zal brengen, wordt het voorstel op de
Algemene Vergadering van 26 juli 1910 afgewezen. Op dezelfde vergadering wordt ook een pittige
discussie gevoerd over een kastekort van welgeteld 7 cent, dat bij vergissing als punt op de agenda
was geplaatst.
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"De Reunie", ook wel "Vredebest"

ln 1910 ziet de schaakclub een van haar oudste leden naar Rotterdam vertrekken. De heer

Van

Leeuwen was vanaf 1870 lid geweest en was met hart en ziel bij de club betrokken. ln hem verliest
Messemaker een van haar trouwste en sterkste spelers. Op deAlgemene vergadering van 10 september 1912 wordt besloten de heer C. van Leeuwen het erelidmaatschap aan te bieden als blijk van
waardering voor het vele werk dat hij voor de club had gedaan. Op dezelfde vergadering wordt besloten de naam van de club te wijzigen in Schaakclub Messemaker in plaats van Schaakgezelschap
Messemaker. Op 17 maarl 1914 wordt als penningmeester benoemd de heer BaltA. de Jong. Het
jaar daarop blijkt het noodzakelijk het bestuur uit te breiden. ln verband met de mobilisatie voor de

Eerste Wereldoorlog was de secretaris M. Lakerveld opgeroepen om het land te verdedigen. De
schaakclub had toen geen secretaris, hoewel de functie als zodanig welwillend werd waargenomen
door de heer L. Frank jr. Besloten wordt daarom het bestuur voortaan samen te stellen uit een 1e en
een 2e voorzitter, een 1e en een 2e secretaris en een penningmeester. ln de oorlogsjaren wordt in
de ons omliggende landen een verbeten strijd gevoerd, maar de strijd op de schaakborden blijft om
dezelfde reden betrekkelijk rustig. Wedstrijden tussen de clubs vinden niet plaats vanwege de zeer
beperkte dienstregeling van de treinen. Daarnaast is ook het brood en het vet op de bon. Men ontvangt maar een bepaalde hoeveelheid per dag. Gas en elektriciteit zijn op de bon, waardoor de lokaIiteiten, de speelzaal van Messemaker niet uitgezonderd, slecht verlicht en verwarmd zijn, met als
gevolg dat alleen nog de ware liefhebbers op de schaakavonden aanwezig zijn.

ln het jaar 1916 overlijdt de heer J. Coster, wat voor de club een zwaar verlies is, omdat men zich
geen schaakavond kan voorstellen zonder zijn aanwezigheid. De Algemene Vergadering van 27
maart 1916 moei om 22.00 uur afgelopen zijn wegens gebrek aan petroleum. ln die jaren is dat al
een luxe. Op deze vergadering wordt een commissie benoemd die moet omzien naar een andere
speellocatie, omdat de schaakclub zich achtergesteld voelt bij de vaste bezoekers, die het warmer
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hebben. Het resultaat is dat de schaakclub verhuist naar "Het Blauwe Kruis" op de Westhaven in
Gouda. Lang duurde het verblijf daar niet. Omdat de bediening nogal te wensen overlaat wordt op 1
april 1921 verhuisd naar sociéteit "Vredebest". De nood was kennelijk hoog, want het oude contract
liep nog een kwartaal door. Met "Het Blauwe Kruis" wordt overeengekomen dat er over dit kwartaal
nog 50% van de zaalhuur betaald wordt, zijnde Í 37,50. Ook "Vredebest" is niet tot ieders tevredenheid. De heer Rabouw jr., al vele jaren lid en bovendien bestuurslid, zegtziln lidmaatschap op. Een
aantal andere mogelijke locaties passeert de revue, maar verhuisd wordt er voorlopig niet meer. Zo
biedt een lid aan om in zijn achterkamer te spelen, wat volgens een ander een dermate grote besparing op zou leveren, dat "er wel een knappe buffetjuffrouw kan worden geëngageerd".
De heer Schilt, die vanaf de doorstart van de vereniging voorzitter was geweest, wordt in
volgd door de heer G.H. Gorissen.
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8 opge-

ln 1920 is er reden om een feestje te bouwen, omdat 50 jaar daarvoor "Palamédes" tot stand kwam.
Een speciale lustrumcommissie wordt ingesteld om het een en ander te organiseren. Geld wordt
ingezameld door renteloze leningen uit te geven van f 10,-. Met ruim f 300,- in kas wordt een onderling concours georganiseerd met voor alle leden een herinneringsmedaille in verzilverd brons.
Daarna is er ook nog een feestsouper. Ondanks al het vermaak zakt het ledental. ln 1922 zijn er nog
28 leden. Een jaar later zijn er weer zeven minder, in 1925 zijn er 18 en in 1928 nog maar 16 ln 1922
speelt Messemaker voor het eerst in een externe competitie, uitgeschreven door de Nederlandse
schaakbond voor clubs al dan niet aangesloten bij de bond. Messemaker komt uit met een team van
10 spelers in de 2e klasse B en wint daarin zowaar van het favoriete DD lll. ln 1925 neemt
Messemaker al niet meer deel aan de externe competitie omdat de sterkste spelers, zoals de heer
Steffelaar, vertrekken. Gelukkig keert in 1929 het tij, want er komen weer nieuwe leden bij, zoals de
heer J. Jager sr. en het eerste vrouwelijke lid mejuffrouw De Vos! Ook een vriendenschaakclub van
de Krugerlaan sluit zich aan. Reclamebiljetten voor ledenwerving worden opgehangen bij kappers en
sigarenwinkels. Op zoek naar nog meer leden wordt een nieuwe doelgroep gezocht. Secretaris
Lakerveld stelt een gedicht op met de titel: "Hoe leer ik schaken".

HOE LEER IK SCHAKEN
Het heeft het Bestuur reeds lang betreurd,
dat het in langen tijd niet is gebeurd,
dat een vrouw van het vrouwelijk geslacht
Op onze speelavonden een bezoek heeft gebracht.
Het is dan ook hoofdzakelijk tot U dames dat ik mij richt.
Het is een punt van het allerhoogste gewicht.
Op andere plaatsen en dat is heus geen wonder,
doen de )ames niet voor de Heren Schakers onder.
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ls het soms de onbekendheid van dit mooie spel??
Als ik het goed heb opgemerkt dan geloof ik dit wel'
Welnu met medewerking van U allen zowel Dames en Heren,
zal ik voor zover mijn kennis strekt het U trachten te leren
hoe men met de schaakstukken moet manoeuvreren.
Op de eersie rij staan de Pionnen
ln den regel wordt daarmee ook begonnen.
Verder ziet U dan een Íoren aan iedere rand,
Zo is het ook precies aan de andere kant.
Een paard, ge weet het allen, is springerig van natuur,
Zo is het ook op het schaakbord met dit figuur.
Een paard gaat twee velden naar achter of voren en een op zij,
En wat er in de weg staat daar springt hij over of voorbij.

De loperis de raadsheer van de koningin,
Die komt eerst later in het spel, niet steeds in het begin.
De loper gaat alleen in schuine richting voor of achteruit,
Totdat hij op een eigen stuk of vijandelijke tegenstand stuit
De koningin heeft bij het schaakspel een bijzonder zware taak,
Zij beschermt de koning en dat is ook in de haak.
De koningin is de sterkste en werkzaamste figuur,
Want zonder haar medewerking is de partij van Korie duur.
Haar gangwijze is zowel recht als diagonaal
En vormt zo voor de tegenstander een geduchte hinderpaal.
De koning is de hoofdpersoon waar alles om gaat;
Als je die hebt verloren dan is het inderdaad,
Dat je de partij op kunt geven, dan ben je de sigaar.
Je behoeft dan niet verder te spelen, dan ben je klaar.
De pionnen, torens, lopers, paarden, koning en koningin,
Zij vormen lezaam het spel van verlies of gewin.

lk hoop dat U nu enigszins een denkbeeld hebt gekregen
Hoe de stukken zich op het schaakbord bewegen.
Dus dames geeft U op als lid in grote getale
De contributie is niet hoog: fl. 3,- per kwartaal hebt u te betalen.
Dames, volgt uw man, zoals ook bij de wet is voorgeschreven
En hoop ik dat "Messemaker" dit nog eens mag beleven.
M. Lakerveld
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Aankondiging van een wedstrijd georganiseerd door het "schaakgezelschap" Messemaker
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Er komt dus weer wat leven in de brouwerij. ln een kleine dubbele rondecompetitie met Schoonhoven,

Krimpen aan de lJssel en Messemaker, zegevierde de Goudse club. Ook tegen Boskoop wordt weer
gespeeld.

ln 1930 wordt het 60-jarig jubileum gevierd in het nieuwe clublokaal Café-restaurant "Het
Schaakbord" aan de Kleijweg, met onder meer twee schaaksimultaans, waarvan één door Dr. Max
Euwe op 15 november. Euwe staat in deze simultaan alleen een remise af aan de heerJ. Zuijdam.
Aan de competitie van de Nederlandsche Schaakbond wordt opnieuw deelgenomen in de tweede
klasse. Messemaker eindigt als laatste en na promotie/degradatiewedstrijden tegen de Delftse
Arbeiderschaakclub degradeert de club naar de derde klasse.

Simultaanséance door Dr. Max Euwe

ln 1932 gaat de club over van de Haagse naar de Rotterdamse Schaakbond. De massakamp
Rotterdam-Den Haag levert een Rotterdamse zege op, waarbij de Messemakerleden De Jong en
Rietdijkwonnen en Zuijdam en Lakerveld remise speelden. ln het jaarverslag over 1932 is te lezen
dat de heer Hekker bereid is voor f 5,- van twee wekkers een schaakklok te maken ter aanvulling
van de vier al aanwezige schaakklokken.
Uit het jaarverslag 193211933 blijkt dat de economische crisis ook zijn uitwerking heeft op het verenigingsleven. De heer Rietdijk wordt werkloos en moet Gouda verlaten. Er was toen immers werkverschaffing in andere delen van Nederland. Dit wordt zeer betreurd, omdat hij degene was die de
bekerwedstrijden in de zomer had opgestart en geleid. Messemaker speelt inmiddels met twee tientallen in de externe competitie. De heer Lakerveld is 25 jaar secretaris en krijgt een schaakklok met
inscriptie aangeboden.
Er zit weer groei in de vereniging. Het ledenaantal gaat langzaam omhoog van 36 naar 54 en ongeveer 40 leden bezoeken regelmatig de clubavond. Messemaker speelt bovendien met drie teams in

de exierne competitie. De gehele speelzaal van café "Het Schaakbord" is nu in gebruik, waaryoor

f 2,50 per avond moet worden betaald. Dat is niet niks voor de club, want de contributie bedraagt
f 5,00 per jaar (met een reductie voor werkloze leden die f 2,00 betalen). Onderzocht wordt dan ook
oÍ de zaal van café "Ter Gouw", die de vereniging gratis aangeboden wordt, geschikt is om er op don-

derdagavond te spelen. Vermeldenswaard is ook dat een nieuwe voorzitter wordt gekozen: de heer
P. de Mol, omdat de heer Redeke Gouda verlaat. Vanaf 1933 wordt gespeeld in café-restaurant "Ter

Gouw". Kennelijk komen de schakers hier even tot rust, want na de woelige periode van '1 918 tot
1933, blijft men hier spelen tot 1946, in welk jaar er wordt teruggekeerd naar "Vredebest". Dat
"Vredebest" geen blijvertje zou worden, had men gezien de ervaringen in het verleden aan kunnen
voelen.
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ln 1g35 is het ledental gegroeid naar 60 met nota bene twee vrouwelijke leden, waaronder de doch-

tervan BaltA. de Jong. lnteressant is dat op de jaarvergadering afgesproken wordt dat binnen de
vereniging rang- oÍ standverschillen geen rol mogen spelen als men nieuwe leden wil werven. Er
wordt zelfs een vierde team gevormd dat extern gaat spelen. Voorts wordt een comité gevormd om
een partij van de match om het wereldkampioenschap tussen Euwe en Aljechin naar Gouda te halen.

Daarvoor worden gelden bijeengebracht met onder andere bridge en een Wiener Praterfeest. De
missie slaagt en in 1935 wordt inderdaad een partij van dit wereldkampioenschap in Gouda
gespeeld. Nederland is in de ban van het schaken en Messemaker speelt daar op in door een commissie in te siellen die het schaken op school gaat bevorderen. ln december 1935 is het ledental
gestegen naar 70 en de heer Lakerveld plaatst een oproep waarin gemeld wordt dat als het ledenlal op 24 december 1935 gelijk is aan 75 of meer, het bestuur op oliebollen zal trakteren. Het oliebollenfeest wordt hierna in de stukken niet meer genoemd, dus de redactie van dit boek neemt aan
dat het beoogde doel niet is bereikt. De beroemde schaker Lilienthal geeft op 7 februari 1936 een
simultaan waarbij opvalt dat de speelsterkte van de leden weer is toegenomen. Hij verliest drie partijen en moet in twee partijen genoegen nemen met remise.
ln die jaren spelen problemen die van alle tijden lijken te zijn: de opkomst, het roken en het opruimen van de borden en de stukken na afloop van de speelavond. Aangezien veel leden schijnbaar
niet regelmatig of regelmatig niet verschijnen en de interne competitie in gevaar komt, stuurt het
bestuur brieÍjes naar de betreffende leden met het verzoek vooral niet te verzuimen. Dit is een blunder! Een echtgenote schrijft aan het bestuur terug dat haar man regelmatig naar de club gaat!!
Nadien is deze benadering niet meer toegepast. ln 1937 is er ook al het rookprobleem. Besloten
wordt de zaal Íe splitsen in rokers en niet-rokers. Onvermeld blijft wat er gebeurde wanneer een
roker tegen een niet-roker moet spelen.

ln 1938 neemt het ledental weer af. Er lijkt een rechtstreeks verband te bestaan met het verlies van
Euwe in de tweede match tegen Aljechin. Er zijn nog maar 34 leden. De heer l.C. Kamer wordt de
nieuwe voorzitter. ln 1940 vallen er voorzover is na te gaan geen oorlogsslachtoffers onder de leden
van Messemaker. Het verenigingsleven wordt ook onder de Duitse bezetting voodgezet en de procureur-generaal verleent toestemming om op een avond in de week te spelen in "Ter Gouw". De
externe competitie wordt echter stilgelegd. Het ledental groeit van 38 in 1942 tot 59 in 1944. Er is
immers weinig ander vermaak en schaken is nu eenmaal een manier om elkaar te ontmoeten, zowel
in goede als in slechte tijden.

2.4 De periode na í945
Na de Tweede Wereldoorlog herneemt het gewone leven langzaam maar zeker zrin normale gang en

ook wat het schaken betreft wordt de draad voorzichtig opgepakt. Na de jaarvergadering van 1946
wordt alsnog het 7S-jarig bestaan gevierd. De heer Rietdijk is dan weer voorzitter en P. Roggeveen
kampioen. De jonge Paul Woerlee meldt zich aan als lid. ln kas heeft de vereniging f 302,85. ln 1947
zrln er 75leden. De heer Lakerveld is dan 40 jaar secretaris en krijgt een schilderij met inscriptie aangebodein. Een groepsfoto siert nog steeds onze prijzenkast. ln 1948 wordt het eerste
Lakerveldtoernooi gehouden met als winnaar C. Vlagsma. Het aantal leden daalt als de club verhuist
van "Vredebest" naar café "Duijnstee", om daarna toch weer gestaag te stijgen. De heer J. Jager jr.,
die in 1943 lid is geworden, blijkt een geducht schaker en wordt in 1949 kampioen. ln '1950 wordt
-ten onrechte naar later zou komen vast te staan- het 8O-jarige jubileum gevierd (Palamédes 1870)
en is langjarig bestuurslid Balt A. de Jong 40 jaar lid van de club. Ook wordt het 2e Lakerveld toernooi gehouden met diverse prijzen en een feestavond. Om het benodigde geld bijeen te krijgen worden donaties gegeven en worden nylonkousen verkocht. Nylonkousen waren een zeer gewild artikel
in de naoorlogse jaren! Voor de feestavond op 28 september 1950 werden voor f 40,- een goochelaar en een buikspreker ingehuurd.
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ln'het seizoen 195111952 spelen vader en zoon Jager met P. Roggeveen in het eerste team. Twee

jaar later promoveert het eerste team naar de KNSB, maar helaas duurt dit maar een jaar. ln 1955
verhuist de vereniging naar "De Haven" aan de Oosthaven. Dit bevalt kennelijk uitstekend, want
Messemaker resideert hier bijna dertig jaar.

De club volhardt in het vieren van het verkeerde jubileum. In 1960 wordt het "90-jarig bestaan"
gevierd. Ter gelegenheid van de festiviteiten wordt een foto van het bestuur gemaakt. De heer Balt
A. de Jong treedt af en als nieuwe voorzitter wordt de heer J. Blokland benoemd. ln het daaropvolgende seizoen wordt de eerste BaltA. de Jong-bekerwedstrld gehouden met J. Jager jr. als winnaar.
Deze beker wordt vandaag de dag nog steeds als wisseltrofee voor de zomercompetitie gebruikt.
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Van de jaren '60 moet helaas worden geconstateerd dat er nogal wat hiaten in het archief zitten,
maar uit verhalen van de oudere leden, waarvan er ons enkelen ontvallen zijn, zoals de heren
J. Jager sr., T. Rook, H. Woudenberg, G. Cieraad en van de 'still going strongs', zoals J. Jager jr.,
P. Woerlee jr, J. Reiss en J. Moedt, weten wij dat het jaren waren waarin metwisselend succes, maar
met veel schaakplezier werd gespeeld in sociëteit "De Haven". Het ledental is daar wat gedaald,
ondermeer door parkeerproblemen, maar vooral ook door de concurrentie van een groeiend aantal
schaakclubs in de Goudse regio.
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Aankondiging van het 2e Lakerveldtoernooi

Nog steeds worden Lakerveldtoernooien gehouden, zoals het 10e in 1967 met H. Böhm als winnaar en met als sterk team in de organisatie de heer Reiss en zijn echtgenote. Zij organiseren ook
enkele oliebollentoernooien, waarbij het aandeel van mevrouw Reiss van grote betekenis is voor
het succes.
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Op de ledenlijst van 1970 treffen we de toen 14-jarige Erich Karstan aan, naast enkele andere nog
bekende namen, zoals A. Schurink en W. van Vuuren. ln 1970 wordt nogmaals, maar wel consequent,
het verkeerde jubileum gevierd: het "1O0-jarige" bestaan van de vereniging. Er is een drukke, uitgebreide receptie, getuige de vele handtekeningen in het receptieboek. En natuurlijk is er een feestavond
waar ook de dames te gast waren. Er wordt tevens een jubileumtoernooi "Messemaker" georganiseerd.
Een internationaal schaaktoernooi kan helaas geen doorgang vinden door het samenvallen met de
KNSB-meerkamp Rotterdam-Antwerpen. Wel doorgang vindt een simultaan door grootmeester Jan
Hein Donner en Berry Withuis. Donner verliest drie partijen, waaronder één tegen de heer Jager sr.

Groepsfoto ter gelegenheid van het jubileum in 1970
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'De Harmonie'

Op 25 september 1972 rolt het eerste nummer van Messemaker Nieuws uit de stencilmachine. De druk is erg slecht, maar de
uitgave voorziet in een behoefte. Helaas
bevat het archief lang niet alle nummers uit
de beginperiode, maar er zitten aardige
nummers bij. Interessant is dat er af en toe
een artikeltje geplaatst wordt over'markante' Messemakers. ln nr. 22is dil gewijd aan
het erelid de heerA. Rietdijk, 45 jaar lid. Hij
was vele jaren bestuurslid en voorzitter,
alsmede bestuurslid van de Rotterdamse
Schaakbond. Tussen 1934 en 1952 werd
hij vijfmaal clubkampioen. Samen met Balt

A. de Jong, W. Boswinkel en J. Jager

sr.

vormde hij een viermanschap dat behalve
op de reguliere schaakavond ook nog een

avondje extra, meestal bij Rietdijk thuis,
kwam schaken en biljarten! ln de gecombi-

neerde schaak- en biljartcompetitie trok J.
Jager sr. meestal aan het langste eind.

Café'Het Schaakbord'
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ln 1972 behaalt Messemaker I het kampioenschap van de eerste klasse en promoveert naar

de

Promotieklasse. ln het seizoen 197611977 worden Messemaker 2 en 3 kampioen en Messemaker 2
zal naast Messemaker '1 uitkomen in de promotieklasse. Messemaker I degradeert het jaar daarop
echter, maar wordt het jaar daarna weer kampioen. lnmiddels zijn de tientallen in vrijwel alle klassen
teruggebracht tot achttallen.

ln Messemaker Nieuws van 20 mei 1974, wordt P. Roggeveen gememoreerd. Hij wordt vele malen
clubkampioen. Het artikel beschrijft hoe in de vroege jaren het schaken toch vooral een elitesport
was. De heren l. Kramer en J. Jager sr. worden er in geroemd als'beschermengelen'van de arbeidersjongen P. Roggeveen. ln het "Holland Silhouet" van woensdag 26 september 1973 vinden wij
een groot artikel "Goudse club doet niet aan ledenwerving" en "Alleen volbloedschakers welkom bij
Messemaker". Een fraaie foto van secretaris J. Reiss siert het artikel. De club telt circa 85 leden en
veel meer konden er ook niet worden gehuisvest in het clubgebouw "De Haven". "De Haven" is een
ontmoetingsruimte en eigendom van de Nederlandse Hervormde Kerk met weinig parkeergelegenheid. Het bestuur zoekt naar alternatieven, vooral als het kerkbestuur dreigt de huur fors te verhogen. Na intensieve besprekingen blijft de verhoging beperkt loÍ25%. De contributie gaat van f 90,naar f 108,- per jaar. ln '1983 gaat de kogel door de kerk en besluit het bestuur het huurcontract te
beëindigen en te verhuizen naar "De Veste". Een triest maar noodzakelijk afscheid volgt van het trouwe honk en van de vriendelijke beheerders, de heer en mevrouw Alblas. ln De Veste, waar de huur
ook aan de pittige kant is, speelt de club maar één jaar om dan naar de Groenhovenflat te verhuizen, waar de huur veel lager is.

§OU§§f ClU§ §*§ï ru,fï§Arií i§È§l',W§§ví§rG

ll*sn rynlkrl**d,'mhaker
x*lk«x kii r,§*§,x*ma*sr"

Alleen volbloedschakers zijn welkom bij Messemaker
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Op 3 november 1984 wordt voor de eerste maal een simultaanséance georganiseerd in winkelcentrum Bloemendaal. lnitiatieÍnemer is de inmiddels als secretaris afgetreden W. Woudenberg die deze
functie verruilt voor die van bestuurslid PR en evenementen. ln dat jaar heeft de club 40 seniorleden
en 37 jeugdleden. Mede om deze reden wordt gedacht aan een fusie met een andere club, waarvoor de schaakclub "Bloemendaal" het eerst in aanmerking lijkt te komen. Dit zal echter nog wat jaartjes op zich laten wachten.
Ook wordt in die jaren heftig gediscussieerd over de diverse systemen die men voor de interne competitie zou kunnen volgen: groepen volgens speelsterkte met promotie-degradatie, het
Zevenbergersysteem, het Scheveningersysteem, het Keizersysteem en dergelijke. Na diverse
varianten spelen wij tot aan het seizoen 1997-1998 volgens het "TeLint-Elo systeem", vernoemd naar
de uitvinder ervan: Pim te Lintelo.

Omdat de Groenhovenflat 's zomers niet ter beschikking staat, wordt voor de zomercompetitie uitgeweken naar het "Duivenlokaal" in de Roerdompstraat . De gezelligheid is er even groot als het
aantal muggen, maar dat mag de pret niet drukken. Dankzij de goede barverzorging van het echl
paar Reibel heeft iedereen het er naar de zin.

ln het jaar 1987 viert de club een echt jubileum, namelijk het 14O-jarig bestaan. Een grote feestavond voor de senioren en hun partners in bowlingcentrum "The Hill" is een knaller, geleid door
W. Woudenberg en A. Heuperman. Verder is er een simultaan met Short en Timman als simultaangevers en wordt een start gemaakt met de schaakontmoeting Gouda-Solingen.

Een simultaan door Jan Timman
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ln de jaren '80 is er een aantal succesvolle boekenveilingen, georganiseerd door met name de heer
Cieraad, met als voornaamste doel het jeugdfonds te spekken. ln totaal worden zeven veilingen
georganiseerd, de laatste in maart 1990. Deze boekenveilingen moeten veel energie gevraagd hebben van de door zware traumatische pijnen geteisterde Gerrit Cieraad, die echter trouw werd
gesteund door zijn levensgezellin Marga Kortman. Ook penningmeester Paul Woerlee draagt zijn
steentje hieraan bij. Hij verzendt zelfs boeken naar Frankrijk.
In het seizoen 1986/1987 eindigt Messemaker I als laatste in zijn poule in de 1e klasse en in het seizoen daarop spelen zowel Messemaker I en ll in de tweede klasse van de RSB; een historisch dieptepunt. Gelukkig duurt deze schande maar kort en via een reeks promoties bereikt Messemaker l,
bijgenaamd "Het Vlaggenschip" na afloop van het seizoen 1993/1 994 de derde klasse van de KNSB.
Eindelijk, na meer dan 40 jaar, toen Messemaker ook van een kortstondig verblijf in de KNSB-competitie mocht genieten, is Messemaker weer terug aan het landelijk front!
De zeer onregelmatig verschijnende Messemaker Nieuwsstenciltjes die ook qua druk niet al te fraai

zijn, voorzien niet langer in de behoefte. ln 1982 wordt een'nulnummer'uitgebracht van
Messemaker Nieuws nieuwe stijl, geredigeerd door H. Kwakernaak als aanzet voor een betere informatiebron. Er wordt getracht een tweewekelijks stencil te laten verschijnen en de redactie wordt
gevormd door T. Rook, W. van Vuuren en P. Woerlee. Dit edele streven naar een regelmatige goede
bron van inÍormatie schijnt echter op moeilijkheden te stuiten. Van de leden en de teamleiders komt
te weinig respons op het verzoek om kopij. Het stenciltje verschijnt weliswaar met "zekere" regelmaat, maar het resultaat is nog te pover. Uiteindelijk komt eind jaren '80 een beter Messemaker
Nieuws uit. Het blad groeit uit tot een redelijk aantrekkelijk cluborgaan. Het verschijnt om de 2 à 3
maanden en wordt in de beginjaren geleid door redacteur H. Krol. De kwaliteit wordt steeds beter.
Graag laat de redactie van dit boek hierover een buiienstaander aan het woord. ln De Spiegel, het
huisorgaan van de RSB geven Jerry van Rekom en Peter Kemner in 1998 de volgende vrij vertaalde schets:
"Het clubblad heeft een vrij uniforme lay-out, een wel zeer ruime opmaak en goede schaakdiagrammen. Er is veel kopij in de vorm van krantenknipsels, er zijn veel advertenties en er is zeer goede
aandacht voor de jeugd. Het blad bevat echter weinig partijen en weinig humor. Conolusie: een net
clubblad, inhoud voor verbetering vaibaar door onder andere meer partijen en meer humor."

Datvan de krantenknipsels klopt inderdaad. Dat is ook niet verwonderlijk want in de jaren '90 komen
enkele aansprekende schaakevenementen met regelmaat terug in de pers. Genoemd kunnen worden de schaaksimultaans in winkelcentrum Bloemendaal, de schoolschaaktoernooien, de massakamp tegen clubs uit de Goudse regio, de uitwisseling met Solingen, het Top-12 toernooi en het
Gouds Open Kampioenschap.
Soms slaat een evenement minder aan. Enkele keren wordt een schaaknacht georganiseerd, maar
deze t-rekken te weinig deelnemers.
In oktober 1991 overlijdt de heer J. Jager sr., die zich onder meer als secretaris en in vele andere
functies buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging. ln hetzelfde seizoen krijgt
erelid T. Rook de gouden KNSB-speld opgespeld voor zijn meer dan 60 (!) jarig lidmaatschap. ln
199'l wordt in de competitie van de Rotterdamse Schaakbond een nieuw competitiereglement ingevoerd, waardoor afgebroken partijen niet meer voorkomen. Sommigen betreuren dit, anderen jubelen daarover. Het tempo is 35 zetten in lllzuur en dan nog een kwartier om de partij uit te spelen.
Dit wordt ook in de interne competitie ingevoerd met een uitzondering voor senioren (60+) en jeugdige spelers. Deze kunnen met hun tegenstander afspreken dat het tempo 30 zetten in 1 uur wordt
met een kwartier om de partij te beëindigen.
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ln mei 1993 komt de fusie met schaakclub "Bloemendaal" tot stand en verhuist de vereniging naar
de locatie waar het nu nog steeds speelt: "De RonssehoÍ'. ln de nieuwe statuten wordt vastgelegd,
dat de naam van de vereniging voortaan luidt: "schaakclub Messemaker 1847". Op 1 juli 1993 krijgt
erelid J. Jager, 50 jaar clublid, de Eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau
uitgereikt voor zijn vele maatschappelijke verdiensten naast die van voortreffelijk clublid en bestuurslid van Messemaker. Op'l april 1996 ontvangt P.H. Woerlee de gouden speld van de KNSB ter ere
van zijn SO-jarig lidmaatschap van Messemaker 1847.

Eremedaille in de Orde van Oranie-Nassau
voor de heer Jager

Gouden speld voor de heer Woerlee

aÀ

JUBILEUMBLOK

'THE

BATTLE OF THE CENTENARIANS'

Om het 1S0-jarig jubileum op een bijzondere wijze te vieren leek het de jubileumcommissie een
leuk idee om zoveel mogelijk verenigingen op te sporen die ouder zijn dan 100 jaar. Bij het uitzoeken daarvan werd de hulp van de KNSB en de regionale bonden ingeschakeld. Uit de lijst van 'centenarians waren maar liefst l 5 clubs bereid om op l februari lggT naar Gouda te komen, om mee
te spelen in The battle of the centenarians . Voor sommige clubs betekende dat een flink eind reizen. want centenarians blijken overal in het land te vinden. De bejaarde, maar o zo vitale clubs zijn:
Philidor Leeuwarden (1847). SMB Nijmegen (1848), Staunton Groningen (1871). VAS/ASC
Amsterdam (1878), Vlissingen (1886). Utrecht (1886), HSG Hilversum (1887), Dordrecht (1888).
ASVArnhem (1891), Zwolse SC (1892). Amersfoort (1893). Wilhelm Steinitz Rotterdam (1894),
DSC Delft (1896). VHS Haarlem (1896) en de nestor zelf: Messemaker 1847. Bij het deelnemende VHS uit Haarlem is vermeldenswaard dat één van Nederlands bekendste schakers uit de zestiger en zeventiger jaren meespeelde. De 67-jarige Hans Bouwmeester heeft zelfs nog een half jaartje in Gouda gewoond (1954/1955) en was onder meer een keer gedeeld Nederlands kampioen,
alsmede Nederlands kampioen Correspondentieschaak. Bouwmeester heeft veel boeken geschreven, bij menigeen bekend uit de Prismareeks.
Na de openingswoorden van KNSB-bestuurslid Löwenthal werden de 116 schakers in het bomvolle wijkcentrum 'De Toren" getrakteerd op een schaakbord' in de vorm van bruin/gele plakken cake.

waarna de heroÏsche strijd kon beginnen. Er werden zeven ronden gespeeld volgens het Zwitsers
systeem, met 20 minuten bedenktijd per persoon. Al gauw bleek dat het publiek het spektakel te zien
kreeg dat te verwachten was. De ratings van de spelers, variërend van 1900 tol 2400 ElO-punten,
stonden daar ook borg voor. Na de derde ronde was een kopgroep ontstaan bestaande uit HSG,
ASV. Utrecht en Messemaker 1847. Waar in het verdere verloop HSG bleef winnen, haakten ASV
en Messemakeraf in hetgevechtom de bovenste plaatsen. ln de slotfase had HSG voldoende aan
een puntendeling om de 'Battle te winnen. De winnaar haalde 13 punten, gevolgd door Utrecht met
12. LSG en Dordrecht scoorden er 10 en organisator Messemaker 1847 eindigde op een verdiehstelijke 5e plaats met I punten. Toernooitopscorers werden Gozewijn van Laatum (Dordrecht) en
Eelko Kuipers (LSG) met de maximale winst uit zeven partijen.
De aÍsluiting van dit bijzonder geslaagde jubileumevenement werd verzorgd door KNSB-voorzitter
Hamers, De Goudse wethouder Hommels reikte de prijzen uit.

Wethouder.Homrnels Íesl de kracht.van de deelnemers
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HOOFDSTUK 3

3.1

MENSEN MAKEN DE VERENIGING

lnleiding

Zonder leden geen vereniging. ln dit lustrumboek zijn het met name de bestuursleden, de leden van
verdienste en de clubkampioenen die het meest in de belangstelling staan. Niet onbegrijpelijk, omdat
zij de vereniging een gezicht geven en zorgen voor de continulleit, nu al meer dan 150 jaar lang.
Toch zijn de "gewone" leden, die gewoon lekker willen schaken, daarvoor contributie betalen, en
daarbij op de een of andere manier ook nog een actieve bijdrage willen geven, minstens zo belangrijk. Het is goed nog eens te benadrukken dat een vereniging als Messemaker 1847 slechts kan functioneren, als veel leden bereid zijn tijd en energie te steken in de schaakclub. Te denken valt aan
teamleiders, wedstrijdleiders, jeugdbegeleiders, de beheerders van het materiaal en de schaakbibliotheek, de redacteuren van Messemaker Nieuws en de leden van de kascommissie en het personeel achter de bar. Alleen met de inzet van velen, ontstaat er een actieve, levende club!

Hoewel het schaken nooit een echte volkssport is geworden, geeft het huidige ledenbestand toch
een aardige afspiegeling van alle maatschappelijke groeperingen. ln 1999 bevinden zich onderde
leden onder meer een postbode, een politieagent, gemeente- en rijksambtenaren, ondernemers en
veel informatie-technologen. Aan het eind van de vorige eeuw en ook aan het begin van deze eeuw
was dat wel anders. Schaken was toen meer een bezigheid dan een sport die voornamelijk door
notabelen en de goede middenstand werd beoefend. C. Messemaker zelf was handelaar in gedestilleerd, en in het ledenbestand van de eerste decennia komen verder beroepen voor als koopvaardijkapitein, advocaat, boekhouder, fabrikant van zuivelbereidingsstoffen, brander, broodbakker, banketbakker, eigenaar van een loodgietersbedrijf en handelaar in kaas en lijnkoeken.
Wat in 1999 nog ontbreekt zijn vrouwelijke leden bij de senioren. Het aantal vrouwelijke leden is altijd
minimaal geweest. ln 1929 meldt zich het eerste vrouwelijke lid aan: mejuffrouw De Vos.
Madine de Jong, de dochter van Balt A. de Jong wordt in 1934 de tweede vrouw binnen de vereni-

ging. Daarna zijn nog enkele andere vrouwen lid geweest, onder wie EIs Homan die zich als
bestuurslid/jeugdleider voor de vereniging heeft ingezet en in de jaren '70 mevrouw P. van
Wensveen, die nu nog steeds verloskundige in Gouda is en al vele kinderen van leden van
Messemaker ter wereld heeft gebracht. ln 1996, na opzegging vàn mevrouw Sterk, speelt
Messemaker 1847 bij de senioren uitsluitend met mannen.
Bij de jeugd is dit - gelukkig - anders. Van de bijna 60 jeugdleden bestaat een kwart uit meisjes. De
kunst is om de doorstroom van aspirant, via junior naar senior, die toch al zo moeilijk is in de praktijk, ook voor meisjes te doen slagen.

ln onderstaande grafiek is het ledenverloop sinds de oprichting van Messemaker in 1847 weergegeven. Hierbij moet het volgende worden opgemerkt. Vanaf de start van de vereniging zijn er schommelingen in het ledenbestand geweest. Opvallend is de toename van het aantal leden in de jaren
dertig, toen Euwe wereldkampioen werd. Ook in de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog was
schaken meer populair dan in de jaren ervoor. Kennelijk was er in die tijd zowel behoefte aan ontspanning als aan een plaats om medeburgers ie kunnen blijven ontmoeten. ln 1979 startte de jeugdafdeling bij Messemaker 1847. Hierdoor steeg het totaal aantai leden aanzienlijk. Ook door de fusie
met schaakvereniging Bloemendaal steeg het ledenial licht. Afgezet tegen het inwonertal van Gouda
geldt in het algemeen dat er in de loop der jaren een relatief kleiner deel van de Goudse bevolking
bij Messemaker 1847 schaakt.
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Oprichting jeugdafdeling in 1979

1984
1990
1992
1994
1995
1996
1997
1998
1999
3.2

40 senioren

+

50 senioren
46 senioren
69 senioren
68 senioren
76 senioren
69 senioren
69 senioren
80 senioren

+
+
+
+
+

+
+
+

24 jeugd
28 jeugd
48 jeugd
43 jeugd
34 jeugd
29 jeugd
1 8 jeugd

45 jeugd
60 jeugd

Messemakers als eindspel- en probleemcomponisten

Tot de allereerste generatie van Messemakerleden behoren al enkele probleem- en eindspelcomponisten. Van Christiaan Messemaker is een schaakstudie aangetroffen in het schaakblad "Sissa" van '1867.

Diagram 3.1

Zwart aan zet maakt remise, Wit aan zet wint.
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De oplossing is : 1. ....., b5-b4!, 2. c3xb4, Ke7-d7,3. Kd5-c5, Kd7-c7 en zwart maakt door de oppositie remise. AIs wit aanzeÍ is volgt 1. Kd5-c5 en wit kan na het veroveren van de zwarte pion altijd
de oppositie in handen krijgen en zijn pion laten promoveren. Dit is natuurlijk voor onze tijd gesneden koek uit de eindspeltheorie. Het voorbeeld hoort thuis in het wereldberoemde Theorie und Praxis
der Endspiele van J. Berger, het standaardwerk uit de vorige eeuw.
Op het terrein van schaakproblemen zijn de eerste leden van de vereniging heel productieÍ geweest.
Zo werden 18 problemen van C. Messemaker, 15 problemen van W. Kamphuyzen, 3 van J.P. Blanck
en 2 van S.A. Aronson gevonden. Net als alle andere eindspelcomponisten moeten zij veel inspanning hebben geleverd om tot een aanvaardbaar resultaat te komen. De daarop volgende voldoening
zal navenant zijn geweest. Gemeten naar de huidige maatstaven zijn de problemen echter niet erg
interessant, omdat we dan nog in het tijdperk leven van voor het thematische probleem. Het waren
grotendeels meerzetproblemen (meer zetten dan twee om mat te geven). ln onze tijd hebben we
schaakcomputers om te controleren of een gecomponeerd probleem correct is. ln die tijd beschikte
men daar niet over. Wanneer getoetst wordt op correctheid, sneuvelt het gros van de problemen door
ontsieringen als nevenoplossingen, duals, enzovoort.. Zo sneuvelen beide problemen van Aronson.
Het zijn letterproblemen waarbij de stukken zo zijn opgesteld dat deze op het schaakbord een letter
vormen. Een van deze problemen in de vorm van een letter "M" was opgedragen aan C. Messemaker,
het andere vormt een "8". We hebben niet kunnen nagaan voor wie dit is gedaan. Dankzij de hulp
van de heer P. le Grand, beheerder van het Archief van de Nederlandse Bond van
Probleemvrienden, hebben wij een fraaie selectie kunnen maken van problemen. De oplossingen
zijn achterin het boek opgenomen.

Probleem l: C. Messemaker, Gouda
Schaakkalender Noordelijke Schaakbond, 1 883

Wit geeít mat in 3 zetten. De sleutelzet heeft weliswaar een schoonheidsfoutje, omdat deze een
vluchtweg wegneemt zonder er een ander voor terug te geven. Het probleem is overigens tamelijk
elegant.

Diagram 3.2
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Probleem ll: C. Messemaker, Gouda
Schaakkalender Noordelijke Schaakbond, 1885
Wit geeft mat in 3 zetten.

Diagram 3.3

Probleem lll: C. Messemaker
Chess Monthly 1883, no. 389
Wit geeÍt met een elegante sleutelzet mat in 3 zetten. Dit probleem laat zien dat C. Messemaker ook
in het buitenland publiceerde.

Diagram 3.4
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Probleem lV: W. Kamphuizen, Gouda
Sissa 1867, nr" 46
Wit geeft mat in 4 zetten.

Diagram 3.5

Probleem V: W. Kamphuizen , 's-Gravenhage
Opgedragen aan Z.K.H. de Prins van Oranje
Sissa 1874, nr. 160
Wit geeft mat in 5 zetten. Dit probleem werd opgedragen aan Z.K.H. de Prins van Oranje, in zijn hoedanigheid van Beschermheer van de Nederlandsche Schaakbond.

Diagram 3.6

Van de latere generaties Messemakerleden vonden wij slechts een probleemcomponist, het zeer
beken<,e lid Balt A. de Jong. Hij was vele jaren bestuurslid van zowel Messemaker als van de
Rotterdamse Schaakbond. Van hem werden in de Nederlandse Probleemarchieven vijÍ problemen
teruggevonden. Twee daarvan zijn opgenomen in paragraaf 3.4. Zoals duidelijk is te zien, zijn deze
problemen kwalitatief veel beter dan de "Messemaker-problemen" uit de vorige eeuw.
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3.3

Secretaris M. Lakerveld

Marius Lakerveld, op 30 april í884 geboren te Gouda, werd op jonge leeftijd Iid van Schaak- en
Damgezelschap "Messemakeí'. Hij zou zich al snel als schaker en bestuurslid ontpoppen.

ln 1907 behoorde ht1 tot het kleine groepje schakers dat met drie overgebleven bestuursleden
besloot de schaakclub nieuw leven in te blazen. Op een vergadering met aspirant-leden die nadien
allen lid werden, werd hij in het seizoen 1907 - 1908 tot secretaris gekozen; een functie die hij onafgebroken vijfenveertig jaar lang tot zijn overlijden in 1952 heeÍt bekleed en hoe! Het is werkelijk een
lust om zijn jaarverslagen, de verslagen van de bestuursvergaderingen en de notities die in het
Gouds archieÍ te vinden zijn, te lezen; keurig in schoolschriften in een niet te evenaren handschrift.
Dit zal hij beroepsmatig ontwikkeld hebben. Hij was namelijk boekhouder. En er is nog meer: verschillende keren was zijn jaarverslag geheel op rijm geschreven" Zo ook het jaarverslag 1919 -1920,

zoals dat in dit boek is opgenomen. Een van de redenen is dat in die tijd de jaarverslagen niet
gedrukt of gestencild werden, maar ter vergadering werden voorgelezen. En een jaarverslag op rijm
komt beter over. Oudgedienden herinneren zich nog heel goed de Íeestelijke jaarvergaderingen met
de jaarverslagen van Lakerveld waar iedereen naar uitkeek. Ook de vaak na de jaarvergadering
gespeelde 'gong'-wedstrijd was een eclatant succes.
Een constatering van alle tijden is dat er uitsluitend of vrijwel uitsluitend mannen lid zijn van de club.
Ook in de tijd van Lakerveld was dit niet anders. Lakerveld heeft gemeend dat een schaakles op rijm
er toe zou leiden dat ook enkele vrouwen lid zouden worden van Messemaker. Deze schaakles is in
dit boek opgenomen. Overigens moet het rijmen een echte liefhebberij zijn geweest, want hij maakte zelfs schaakreglementen op rijm.
Lakerveld was bovendien een zeer goed schaker. Hij speelde in het eerste tiental van de club. Bij
interne wedstrijden speelde hij altijd in de sterkste groep en eindigde hij regelmatig als eerste of in
de hoogste gelederen.

Ter ere van ziin veeftigjarig

jubileum als secretaris krijgt Lakerueld een schilderij met inscriptie aangeboden
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Ter ere van zijn veertigjarig jubileum als secretaris in het seizoen 1947-1948 werd een
Lakerveldtoernooi gehouden. ln dit boek is opgenomen de circulaire die aan de KNSB en diverse verenigingen werd toegezonden. Welke secretaris zal ooit uitnodigingen verstuurd hebben, door hem
ondertekend, voor een naar hem genoemd toernooi? Dit toernooi werd om de twee jaar gespeeld.
Marius Lakerveld was werkelijk het steunpunt van de vereniging en werd dan ook niet voor niets erelid. Hij is letterlijk en figuurlijk, na het maken van zijn laatste jaarverslag, in het harnas gestorven. Ook
na zijn dood werd te zijner ere om de twee jaar het Lakerveldtoernooi gespeeld. Hiervoor werd dan
zijn weduwe uitgenodigd en met veel egards per taxi door het organisatiecomité afgehaald. Zij heeft
diverse malen acte de présence gegeven. Naar verluidt bestond het comité meerdere malen uit ons
vooraanstaand (bestuurs)lid Jo Reiss en zijn echtgenote.
De redactie wil u zijn rijmkunst niet onthouden. U vindt hierbij het jaarverslag over het verenigings-

jaar 191911920 op rijm.

Jaarverslag í919 - 1920
Wederom heb ik het voorrecht U het iaarverslag aan te bieden
Om U in te lichten wat in het afgelopen jaar geschiedde.
BÍj den aanvang van het iaar was het ledental tot deftig gestegen,
Op het oogenblik telt de Club er nog twintig plus negen.
De twintig noem ik het eerst omdat die vrii geregeld de speelavonden bezoeken,
terwijl men die negen meestal ook als absent ziin kan boeken.
Voor onze penningmeester is dat een last, het bezorgt hem vele slapelooze nachten.
Als de wegblijvers dit wisten zouden zii er zich wel voor wachten.
Ondergeteekende was zo gelukkig met den eersten priis van Groep I te gaan striiken,
maar daarvoor moest ik ook miin meerdere kracht doen bliiken.
Een simultaanseance was de verplichting den eersten priiswinner opgelegd;
Nu, dacht ik bij mezelf, daar breng ie niet veel van terecht.

Negentien tegenstanders moest ik trachten te verslaan,
al spoedig bleek dat dit niet zoo gemakkeliik zou gaan.
Het mocht mij gelukken er veertien te doen sneven,
terwijl ik aan vijf heren de pariii gewonnen moest geven.
Het resultaat was inderdaad beter dan ik had durven hopen,
daar het niet meevalt den geheelen avond van bord tot bord te lopen.
Voor het winterconcours 1919-1920 was 1 maaft de uiterste termiin,
waarop alle wedstrljdpartijen beëindigd moesten ziin.
Vele pafttjen zijn afgespeeld, maar nog lang niet allen.
Het eenigste bereikt men hiermee dat de cautie komt te vervallen.

Het beste is dat zulke spe/ers zich nietvoor het concours in laten schriiven,
als zij toch niet komen en liever weg willen bliiven.
Op deze manier houden zij de goede gang van zaken tegen.
lk verirouw dat zij dit een volgende keer eerst zullen overwegen.
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Reeds geruime tijd waren er bij de schaakclub stemmen opgegaan
dat er zoo weinig door de Nederlandse schaakbond voor het schaken werd gedaan.
Dit werd ook gevoeld door de groote schaaklichamen a/s VAS en DD.
En ook 'Messemaker'was voor hetzetfde idee.
leder jaar kon men het trouwens op de Jaarvergadering horen
dat de uitgave voor de contributie den leden niet kon bekoren.
Toch waren wij volgens artikel 3 van ons reglement verplicht den bond te steunen;
om die reden kon het Bestuur zich weinig van de opposanten bekreunen.

Een vergadering werd uitgeschreven door de Schaakclubs onderling,
waarvoor ook o.m. het Bondsbestuur een uitnodiging ontving.
van onze club was onze voorzitter en eenige heren Residentiewaarls getogen,
omdat een reglementswijziging door de Ctubs werd overwogen.
De vorming van een commissie was van deze vergadering het resultaat,
ook onze voorzitter werd daarin benoemd, voor Messemaker lang niet kwaad.
Door deze Commissie werden plannen tot reorganisatie uitgedacht,
waarmede echter tot de Algemeene Bondsvergadering werd gewacht.
Het was wederom onze Voorzitter die hiervoor een mandaat ontving,
daar het thans om meer zeggingskracht in de Nederlandse schaakbond ging.
Op deze vergadering werden de reglementswijzigingen met meerderheid aangenomen.
En dit bleek het Bestuur wel slecht te zijn bekomen,
want als één man legden zij het bijltje er bij neer,
en zeiden het openlijk uit: "Wij bedanken voor de eer,,.
Of het nieuw gekozen Bestuur het gewenschte resultaat zal bereiken,
zal eerst na een jaar van hard werken kunnen btijken.
Het Bondsbestuur heeft reeds een deel harer plannen willen ontvouwen,
en zoals het zich aan laat zien kunnen w| daarop verÍrouwen.
Ondermeer krijgen wij Kampioens- en competitiewedstrijden.
Deze laatste waren het vooral die vele met ongedutd verbeidden.
Ook Messemaker wil zich gaarne met andere clubs meten,
wat het bestuur ook reeds aan de Nederlandse schaakbond heeft doen weten.
Waarschijnlijk zullen wij worden ingedeelct in de 3e klas.
De hoogere afdelingen is voor ons nog wat te kras.

over het algemeen is het afgetoopen jaar voor Messemaker kalm voorbij gegaan,
Hoewel op schaakgebied, buiten Gouda, veel wordt gedaan.
Verschillende Grootmeesters hebben hunne beste krachten gegeven,
om de liefhebberij in het schaken in Holtand te doen herleven.
lk noem U mr. Reti als blindspeter ongeevenaard.
Verder Capablanca in het simultaanspelen zeer vervaard.
ook de wereldkampioen dr. Lasker kwam ons land met een bezoek vereeren.
En daar viel voor menig schaakktiefhebber veel uit te leeren.
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Eén onzer leden brengt de Laskerzetten reeds iiverig in praktiik,
en als hij daardoor winnen kan is hii den prins te riik.
Soms blijkt het wel eens verkeerd uit te pakken,
maar daarom laat hij de moed niet zo gauw zakken.

Het was jammer dat w| dr. Lasker niet in Gouda konden laten komen,
omdat de kosten hooger waren als wii hadden kunnen dromen.
Honderd gulden was voor een simultaanseance de vraag.
Dit bedrag kon echter de kas niet liiden, anders graag.
Hiermee eindig ik mijn jaarverslag en dank de leden namens het Bestuur,
voor den ijver waarmee sÍeeds de belangen worden voorgestaan op den duur.
M. Lakerveld

3.4

Balt A. de Jong

BaltA. de Jong werd op 19 juli 1884 geboren en stierf op 78-jarige leeftijd op 28 mei 1963. Van dit
lange leven besteedde hij meer dan 50 jaar als clublid van Messemaker, vanaÍ 1910 tot bijna aan
zijn dood. Hij bekleedde binnen de club 40 jaar lang verschillende bestuursfuncties. Hij leefde voor
het schaken en droeg deze liefde ook over aan zijn naaste familieleden. Zijn zoon Wim de Jong was
onder andere ook wedstrijdleider en secretaris en zijn dochter Martine de Jong, de in "De Savelberg"
wonende weduwe M. Sjamaar-De Jong, was het tweede vrouwelijke lid. Zij weet nog steeds zeer
enthousiast te vertellen over de schaakjaren van haar vader en broer.
BaltA. de Jong had een grossierderij in parfums en zeepartikelen, gespecialiseerd voor het kappersbedrijf. ln feite startte hij zelÍ als kapper aan de Oosthaven en begon de grossierderij in een aangrenzende ruimte. Aangezien deze grossierderij heel goed liep, gaf hij het kappersvak op. Zijn dochter heeft hem nog als kapper zien werken. Haar broer Wim was de vedegenwoordiger die kappersen aanverwante bedrijven in de regio bezocht om de artikelen aan de man te brengen.

Groepsfoto met in het mídden Balt A. de Jong
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Het bestuur roept het Balt A. de Jong bekertoernooi in het leven. Half verscholen staat de beker

BaltA. de Jong beoefende het schaakspel al vanaf jonge leeftijd en schaakte veel, en niet alleen in
clubverband. Zo ging hij steevast op zondag naar fotograaí P. Hekker, ook een Messemakerlid, die
op de Westhaven woonde. Hieraan wordt gerefereerd in een van de verslagen van 1914, waarin als
het ware de leden opgeroepen worden het goede voorbeeld van de heer De Jong te volgen. Daarin
wordt namelijk gezegd dat de heer De Jong, die veel oeÍent op andere dagen dan op de clubavond,
met reuzensprongen vooruit gaat.

ln 1914 werd hij tot penningmeester gekozen na het aftreden van de heerA. Rabouw jr. Hij behaalde vele prijzen in interne toernooien (winter- en zomerwedstrijden). ln zijn groep eindigde hij meestal als eerste oíiweede.Als hij in de eerste groep in de jaren 1921-1922 verrassend winnaarwordt
voor de zeer sterke dr. Stefíelaar, moet hij een simultaan geven en verzucht dan dat dit zeer moeilijk is. Hij won slechts vier van de veertien pariijen. Ook op hogere leeftijd speelde hij nog zeer sterk
en wint in 'l 962 op een schaaktoernooi in Waddinxveen de eerste prijs.
ln de Goudsche Courant van 18 mei 1960 vinden wij een groot artikel met foto als kop: "De heer de

Jong is 50 jaar lid en 40 jaar bestuurslid". Hierin wordt gememoreertl dat hij ook nog zeven jaar
bestuurslid was van de RSB. De Balt A. de Jong-beker wordt dan ter beschikking gesteld. Deze
beker is nu nog steeds de wisselbeker voor de zomercompetitie. Bij de huldiging op de jaarvergadering van 1960 wordt ook de heer Rietdijk betrokken die na 20 jaar de voorzittershamer neerlegt.
ln de vacature van de heer De Jong wordt voorzien door zijn zoon W.E. de Jong.

Balt A. de Jong en J. Reneman, beiden geboren op 19 juli 1884
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Balt A. de Jong was van de latere generaties Messemakerleden het enige lid dat ook problemen
componeerde. Van hem werden in de Nederlandse Probleemarchieven vijf problemen teruggevonden. Hieronder volgen er twee.

Probleem Vl: Balt A. de Jong
Bijzondere vermelding Speciaal J u bileum Toernooi
Nederlandse Bond van Probleemvrienden, 1966

Wit geeft mat in 2 zetten. Dit probleem is waarschijnlijk een van zijn eerste creaties. ln het toernooi
speciaal voor beginnende probleemcomponisten behaalde hij er een bijzondere vermelding mee"
Het is inderdaad een aardig probleem, omdat de sleutelzet geen directe matdreiging geeft. Zwart is
door zetdwang gedwongen zich te verzwakken, zodat mat volgt.

Diagram 3.7

Probleem Vll: BaltA. de Jong
926, Schakend Nederland, februari 1968

Wit geeft mat in 2 zetten. Vermoedelijk is dit het laatste door Balt A. de Jong gecomponeerde probleem. Het is een mooi, inhoudrijk probleem dat een zogenaamd Zwart Paardwiel laat zien met op
iedere paardzet een ander mat.

Diagram 3.8
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lnterview met Paul Woerlee

3.5

ln hoofdstuk 2 werd ziln naam al enkele malen genoemd" Paul Woerlee, op één na de langste tijd lid
van onze vereniging. ln Messemaker Nieuws van februari 1999 stond een interview met hem afgedrukt. Dit interview, doorAd Jansen gehouden, is hieronder weergegeven.

Paul Woerlee; Nesfor oh Nestor !
Het is een donkere woensdagavond -vorig jaar vlak voor de Kerst- wanneer ik vanuit het noorden
richting centrum Gouda fiets. lk ga onder het Spoor door, laat de stad rechts liggen en ga langs de
Singel zuidwaarts. lk passeer Klein Amerika en ga linksaf de Burgemeester Martensstraat in, en dan
de 4e straat rechts. De De la Reylaan! lk ben op weg naar de heer Woerlee, lid van verdienste en
(vrijwillig) eerste slachtoffer voor een interview.
Hij woont op nummer 512, de nummering begint vooraan, zoals je mag verwachten. lk heb geen
brood meegenomen om onderweg te pauzeren. 512? Als ik een bocht rond snap ik het: voor mij rijst
een machtig Ílatcomplex op. Een burcht, "schaakkasteel" gaat door mij heen, ja, zo loopt't snel op
met de nummers. Nu ben ik er zo. lk volg de borden: in de hal van de flat is het gauw gevonden'. 512
P.H. Woerlee. lk bel. lk word verwacht. Met fiets en al ga ik naar binnen, ik parkeer die in de gang
van de 4e verdieping, naast de voordeur van de bezochte.
lk word binnen gelaten en verwelkomd: onmiskenbaar woont hier 'n schaker, de schaakstukken en
-borden getuigen ervan. Ook een kijkje in de keuken van de schaker die zich voorbereidt is mij -wellicht onbedoeld- gegund: de bekende beginstelling, maar dan met de witte torens op e3 en f3 doen
mij huiveren bij de gedachte aan het ragfijne spel dat mijn gastheer bestudeert als verrassing voor
een volgende tegenstander....
Er wordt een kopje koffie gezet, en Paul - want zo blijkt hij te heten - vindt het prima als ik hem bij
de voornaam noem. En dan tutoyeren we meteen ook maar. Paul gaat tegenover me zitten en drukt
de klok in. lk speel....
Paul, in 't clubblad, 't zal nummer 64 zijn geweest, vond ik nog als adres Raaigras 27, ben je pas
verhuisd?
lk ben enkele weken geleden verhuisd. lk wilde al langer weg waar ik woonde, maar recent is voor
mij deze woning vrijgekomen. 't Bevalt me hier wel.

je

't oudste lid van de vereniging?
Nee, Joop Jager is ouder dan ik. Wel ben ik de langste tijd lid van Messemaker, sinds 1946. [De heer
Jager is lid vanaf 1943. red"l lk heb sinds die tijd veel mensen zien komen en gaan.
Ben

De nestor dus, en voelt dat ook zo?
Ja, inderdaad, ik ben de nestor van Messemaker en ben me dat ook wel bewust. lk handel daarnaar.
lk herinner Paul eraan, dat, na de jaarvergadering van september 1997, die door persoonlijke tegenstellingen en onduidelijke procedures in een vervelende sfeer afgesloten dreigde te worden, hij naar
voren trad en zijn hele gewicht als nestor in de strijd wierp in een oproep tot verzoening en samenwerking. Dat had indruk gemaakt, en zeker niet alleen op mij!
Paul: Dat was inderdaad zo'n moment dat ik meende als nestor naar voren te moeten treden om mijn
standpunt aan het bestuur en de hele vergadering kenbaar te maken.
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Ben

je in het verleden zelf actief geweesÍ a/s bestuurslid?

Ja, ik heb zowat alle functies in het bestuur bekleed. lk ben een jaar of vier voorzitter geweest, penningmeester en ook lid van het bestuur. lk was penningmeester in de tijd dat Cieraad voorzitter was,
in de zeventiger jaren. Cieraad heeft als voorzitter veel voor onze vereniging gedaan. Hij organiseerde veilingen van schaakboeken: mensen stuurden vanuit de hele wereld schaakboeken naar
ons, er werd een catalogus samengesteld en die werd weer wereldwijd verspreid. De opbrengst van
de verkopen ging weer naar de inzenders van de boeken, maar een gedeelte kwam ook ten goede
aan Messemaker. lk als penningmeester was erg druk met de hele financiële afwikkeling van deze
veilingen, maar zaÍ ook veel op het postkantoor voor de ontvangst en de verzending van de boeken.
Veel werk!
Hoe ben je met schaken begonnen?
lk was ongeveer acht jaar oud toen ik het leerde. lk speelde vaak enkele partijen met mijn vader voor
ik naar bed ging. Mijn vader had zijn eigen manier om mijn niveau op te voeren: hij pakte dan uit zijn
vestzakje 'n gulden toen nog veel geld!- legde die naast het bord en zei: "Als je wint is die voor jou".
En als ik de partij dan verloren had, verdween die gulden weer in zijn zak "Je hebt niet gewonnen".
Later gingen we samen naar Messemaker. lk ben lid geworden in 1946, was dus ongeveer 25 jaar
oud.

En wat is je niveau binnen Messemaker (geweest)?
Eind vijftiger jaren hoorde ik bij de top van de vereniging. Kampioen ben ik nooit geweest, wel een
kampioenendoder. ln die tijd speelden we één jaar in de KNSB en ik zat ook in dat team. lk was toen
erg gegrepen door het schaakspel: om half twaalf kwam ik thuis van de verenigingsavond, en in die
tijd werden de partijen nog afgebroken. lk analyseerde dan nog en voor je het wist was het zo half
drie!
ln die tijd ging het met de externe competitie nog wel wat anders dan nu: we gingen b.v. met de auto-

bus naar Rotterdam en zaten dan 's winters rond de kolenkachel te spelen. We maakten er een
avondje uit van: een tijdlang gingen we na de wedstrijd samen een kroketje eten! Eind vijftiger jaren
gingen we al met de auto: Balt de Jong, indertijd een sterke Messemaker-speler die zelfs landelijke
bekendheid genoot, had een auto. We zijn eens 's avonds laat naar Gouda teruggereden met de
auto, naar later bleek, in de tweede versnelling. Op 'n zeker moment liep de auto warm en moesten
we de kant in. "Mijnheer de Jong, Uw auto loopt warm". Nog iets uit die tijd: we spraken elkaar met
"U" en "mijnheer" aan. Dit heeft tot eind zeventiger jaren geduurd!
En wat heb je voor je werk gedaan?
lk ben meubelimporteur geweest. lk zat in het segment van de duurdere meubelen. Als importeur zat
ik vaak in Duitsland, waar veel van mijn leveranciers, de fabrikanten, zaÍen. ln Nederland werden de
door mij geimporteerde meubels via de woninginrichting verkocht. Hectische tijdenl ln 1975 heb ik
mijn bedrijf verkocht en daarna nog een jaar oÍ vijf voor de Heidemij gewerkt. ln die tijd kwam de
OGB (Onroerend Goed Belasting) op, en Heidemij was betrokken bij de inrichting van de organisatie daarvan. Daar heb ik tot 198'1 aan meegewerkt. Mijn werkgebied was de Alblasserwaard.
En wat doe je nu zoal overdag?
lk ben nogal huiselijk en hier in het gebouw zijn ruimten om medebewoners te ontmoeten.
Je kunt er ook kaarten en biljarten. lk ben van plan daar te gaan schaken. Verder puzzel ik graag.
We zien je op de clubavond niet zo veel meer?
lk vind het Íe zwaar geworden 'n partij van een hele avond te spelen, de jaren beginnen ook voor mij

te tellen. lk schaak nog wel op woensdagmiddag en dan speel ik korte, vrije partijen. Zo'n partij op
maandagavond duurt me te lang: na anderhalÍ uur ben ik moe en ik vind het zonde de partij zo te
moeten beëindigen.
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Hoe is het met je gezondheid?
Mijn gezondheid is nog redelijk, maar de jaren zi)n ook niet aan mij voorbijgegaan. lk ben
't gaat me goed.

nuTl

en

Je noemde eerder een paar keer je kinderen. VerÍel eens!
lk heb twee kinderen, een zoon en een dochter, en die zijn inmiddels achter in de veertig. lk heb twee
kleinkinderen, van mijn dochter, 16 en 18 jaar oud, de oudste zit tijdelijk in Australië, die wil wat van
de wereld zien. Mijn zoon woont samen met 'n vriend.
En nu Messemaker 1847!
Ik heb niets dan lof: een mooi jubileumjaar met veel activiteiten, een actief bestuur, hetzelfde geldt
de jubileumcommissie. Ook in het nieuwe bestuur heb ik alle vertrouwen! De íinanciële positie van
de vereniging is goed.
Miin laatste vraag: Ken ie onze Homepage op lnternet, wat vind je ervan en ken je de tetetekstpagina?
lk heb niets met het Internet, dus ik heb onze pagina ook nog niet gezien. Ook de pagina op tele-

tekst ken ik niet.
lk neem afscheid van Paul, maar wel met de aanbeveling onze site op het lnternet toch zeker nog
eens te bezoeken. De vraag van de geÏnterviewde aan de interviewer is er bij ingeschoten, maar
later heeft Paul die nog wel (telefonisch) gesteld:
Ad, heb iii eerder op andere schaakverenigingen gespeeld, zo ja, welke, en waarin verschilden ze
van onze vereniging?
lk ben in 1965 op vijftienjarige leeítijd met schaken begonnen. lk speel sinds die tijd onafgebroken
bÍj verenigingen: DSC in Dongen (1965-1981), de Lichttoren in Eindhoven(1969-1973 met onderbrekingen), DAF in Eindhoven(1977-1981), de Variant in Breda (1982-19S4) en de Baronie in
Breda(1984-1997). Begin 1997 ben ik naar Gouda verhuisd en hier lid geworden. Verschillen? Als ik
er zo over nadenk, valt me op dat al die verenigingen toch wel op elkaar lijken. ln ons schaakwereldje lopen wat typetjes rond, die ik bij al die verenigingen steeds weer ben tegengekomen.
Mij is ook opgevallen dat op iedere vereniging bepaalde openingen veel worden gespeeld. Modes.
En we betnvloeden elkaar daar ook in. Messemaker vind ik een Siciliaanse vereniging, de Baronie
in Breda juist een Franse. Op alle verenigingen worden extra activiteiten georganiseerd, maar wat ik
hier in het jubileumjaar heb meegemaakt heb ik nog niet vaak gezien! 't Bevalt me dus wel goed bij
Messemaker 1847!
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Op 24 en 25 oktober bruiste het in de Prins Willem Alexanderkazerne. Wie het terrein betrad, baande zich via vlaggen en grote schaakborden een weg naar de inschrijvingsbalie om een startnummer en enkele attenties in ontvangst te nemen. Terwijl Gert-Jan Ludden in een afzonderlijke ruim-

te zijn rondjes - in een carré van 2 borden - draaide, waren er voor de wachtenden en voor de
vele belangstellenden in een grote ontspanningsruimte uiteenlopende vormen van (gratis) ver'1

maak. De schakers kwamen in snelschaaktoernooitjes met prijzen aan hun trekken en konden hun
krachten meten met een aantal krachtige schaakctmputeis. Natuurhlk ontbrak ook een boekenstand niet. Naast een aparte speelhoek voor kinderen. compleet met videofilms. was er een hilarisch'virtual reality game'en kon tafeltennis worden gespeeld. Via monitoren kon het verloop van
de recordpoging van minuut tot minuut tot in detail worden gevolgd. Video conferencing bood met
grote projectieschermen een beeld van de gebeurtenissen in de speelzaal.

Gerl-Jan Ludden in actie

Een aparte nevenactiviteit vormde in de avonduren een VlP-vierkamp. Brigade-generaal b.d.
Steffers (captain van het nationale defensieschaakteam) sloot die met drie punten winnend af. vóór

de Goudse sportwethouder Hommels. de oud-voorzitter van de Tweede Kamer Dolman

en

Reeuwijks burgemeester Bauer.
Het was een bonte kermis die dik 2.500 belangstellenden trok. en die tot diep in de nacht een fantastische sfeer opleverde. De interesse in de avonduren was zo groot, dat de wachttijden tot ruim
drie uur opliepen. Voor wie niet op het openbaar vervoer was aangewezen was dat allerminst een
probleem: urenlang werd geschaakt, gespeeld, gekeken, gekletst en gelachen. La§e consumptieprijzen en gratis hapjes maakten het verblijf nog aangenamer. Een kermisachtige sfeer dus, malar
in de simultaanruimte heerste doodse stilte. De tegenstanders van Ludden werden vlot naar de,vr:ijkomende borden gediri'geerd om vervolgens, meestal na ee'n nederlaag, hun resultaat per compu-

ter te laten verwerken en een fraai aandenken in de vorm van een certificaat in ontvangst te
nemen,RemiseswerdenmeteenspeciaalQntWorpenenfelbegeerdeplacematbeloond.
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Op de achtergrond van de feestelijke happening stonden twee bloedserieuze doelstellingen.
Allereerst de verdringing uit het Guinness Book of Records van de RotterdammerAdri Helfrich die
in 1994 het record van Hans Böhm scherper had gesteld. HelÍrich speelde destijds gedurende 25
uur tegen 600 schakers met een eindscore van 84o/o. Als tweede doelstelling gold de verbetering
van het wereldrecord dat op naam staat van Vlastimil Hort: 663 tegenstanders in één sessie. Voor
de erkenning van dergelijke records moet aan strenge voorwaarden worden voldaan. Zo is de
voortdurende aanwezigheid van gediplomeerde arbiters vereist. In Gouda waren dat afwisselend
Peter Goud; Rob van Aurich, Marijcke van der Wal en Jan de Graaf. Ook moeten vier onafhankelijke getuigen toezien op een correct verloop van de poging. Een uitgebreid logboek met gegevens
,un àll" te-genstanders. voorzien van handtekeningen en aangevuld met foto's en krantenknipsels.
vormt ten slotte de bijlage van een door een notaris opgemaakt proces-verbaal.
Vier fysiotherapeuten en vier artsen begeleidden de poging. Tijdens de reglementair toegestane
pauzes van vijf minuten per uur (of 10 per 2 uur) werd gemasseerd, bloeddruk gemeten, tactiek en
voedselvoorziening besproken. Opmerkelijk was de uitstekende conditie van Gert-Jan. Alleen
tegen de ochtend dreunde hij tegen 'de man met de hamer' op. Transpirerend en lijkbleek vroeg
hij voor alle zekerheid om 'een teiltje'vanwege de missetijkheid. ln de daaropvolgende pauze werd
besloten om drank en voedsel aan te passen, waarna snel herstel optrad.
De omvangrijke organisatie had alles, na een stroeve start met computerstoring, volledig onder
controle. Toch stapelden de zorgen zich tegen het ochtendgloren op: de aanvoer van deelnemers
liep schrikbarend terug. Aangezien in het carré van de twaalf borden geen gat mocht vallen, werd
het uiterste aan creativiteit gevraagd. Het inzetten van bar- en keukenpersoneel. van beveiligingsagenten en het uit bed bellen van kandidaai-deelnemers bracht redding. Tegen acht uur in de ochtend stroomden de tegenstanders weer binnen. wat in feite het startsignaal was voor een urenlange triomfantelijke aanloop naar de recordsuccessen.

Gemiddeld was de tegenstand van een zeer behoorlijk niveau. zoals ook de actief aanwezige
recordhouderAdri Helfrich kon constateren. Vele honderden clubschakers onder wie diverse nationale subtoppers namen het tegen Ludden op. Absolute topper was IGM John van der Wiel die - na
aanvankelijk een remiseaanbod te hebben aÍgeslagen - na 40 zetten een puntendeling voorstelde.
Juist ook gezien het kaliber van de tegenstrevers mag de eindscore van Gert-Jan voortreÍfelijk
genoemd worden: 525 overuvinningen, 145 remises en slechts 16(!) nederlagen.
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De laatste uren van de marathon waren een feest voor alle aanwezigen. Een live radio-uitzending
van Radio West, waarin de presentatrice zelÍ nog aan een der borden plaatsnam en haar partij voor
de luisteraars van commentaarvoorzag, trok extra publiek. lets over half twee volgden de eerste
massale toejuichingen. toen plaatsing in het Guinness Book of Records veilig werd gesteld. Bij 615
beëindigde partijen werd een korte ceremonie ingelast. Uit handen van zijn moeder ontving een
ontroerde Gert-Jan bloemen om vervolgens weer snel naar de speeltafel te gaan. Snelheid was
geboden om ook het wereldrecord te kunnen bereiken. Gelet op het kolossale winstpercentage van
bijna 90 procent was het mogelijk om in de twee laatste uren meer remises toe te staan. Ovationeel
was het applaus van honderden aanwezigen, toen rond half vier een punt achter het evenement
kon worden gezet. Champagnekurken knalden. een inderhaast gecomponeerd feestlied werd
gezongen en spandoeken werden ontrold. KNSB-voorzitter Herman Hamers en RSB-praeses
Willem-Jan van den Broek (destijds voorzitter van Messemaker 1847) hielden korte toespraakjes,
waarna een nauwelijks getekende recordhouder zelf nog een speech afstak. Begeleiders en organisatoren waren gelukkig. maar vrijwel zonder uitzondering uitgeput. Gert-Jan Ludden echter toonde geen spoor van vermoeidheid. Daarom ook waren zijn eerste woorden na de geslaagde aanval
op het wereldrecord verbijsterend: 'Als we het nog eens doen. moet ik toch wat meer aan m n conditie schaven...
.

De Bevelhebber der Landstrijdkrachten Lgen M. Schouten incasseerde een nederlaag,
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HOOFDSTUK 4

4.1

SCHAKEN OP DE CLUB

De clubavond bij Messemaker 1847

Het hele jaar door kan op maandagavond worden geschaakt. Dat is vrij uniek. Bij de meeste clubs
wordt in juli en augustus niet gespeeld. Verreweg de meeste avonden in het jaar zijn bestemd voor
de interne competitie, die ongeveer 36 ronden in beslag neemt. Aanwezigheid is niet verplicht; wie
er om 20.00 uur is speelt mee. Om opgenomen te worden in de einduitslag moet men echter wel
minimaal éénderde van de speelronden hebben meegespeeld.
Naast de interne competitie is er de bekercompetitie. Deze wordt gelijktijdig met de interne gespeeld.
Het gaat hier om een knock-out competitie. Wie uit de beker ligt, speelt verder normaal in de interne mee. Aan het eind van het seizoen (begin juni) zijn er dus twee kampioenen: de kampioen van
de interne competitie en de bekerwinnaar.
Door het jaar heen spelen verschillende teams in de externe competitie. ln 1999 heeft Messemaker
1847 één team in de derde klasse van de KNSB-competitie en vierteams in de RSB-competitie.

*
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&
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!.

r.l

Het eerste team van Messemaker 1 847 in 1 995-1 996

De maanden juni, juli en augustus zijn gereserveerd voor de zomercompetitie. Deze bestaat uit drie
rapidpartijen per avond. Wie dat wil kan ook een gewone partij spelen.
Door het jaar heen zijn er diverse andere activiteiten op de clubavond. Zo is er het jaarlijkse snelschaakkampioenschap, een KersUOudjaarstoernooi en een avond in juni waarop de kersverse clubkampici-en een simultaan geeft. De nummer twee speelt diezelfde avond een simultaan tegen de jeugd.
De jeugd speelt voorafgaand aan de senioren een eigen competitie op maandagavond; van kwart
voor zeven tot acht uur. De aanwas van nieuwe jeugdleden is de laatste jaren zo groot geweest dat
er momenteel zo'n 60 jeugdleden hun partijtje meespelen. Naast het spelen in de interne competitie
bestaat er voor de jeugdleden ook de mogelijkheid om training te krijgen van diverse seniorleden.
Op deze wijze kunnen ze hun schaakdiploma's proberen te halen.
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De schoonheidsprijs

4.2

Door het jaar heen spelen de leden van Messemak:er 1847 duizenden partijen. Dit gebeurt niet alleen
in de interne competitie, maar ook in de externe competitie of op toernooien. leder jaar wordt een
selectie uit deze duizenden partijen voorgelegd aan de leden om te beoordelen welke partij de mooiste was in dat seizoen. De onderstaande partij won de schoonheidsprijs in het seizoen 1994-1995.
De partij werd gespeeld in het treffen tussen Schoonhoven en Messemaker 1847 2.

Wit: H. Ouwersloot
Zwart: H. van Os
Analyse: Hans Ouwersloot

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
L

e2-e4
Pg1-f3
d2-d4
PÍ3xd4
Pb1-c3
L'f1-c4
Lc4-b3
Ddl-e2
Lcl-e3

c7-c5
d7-d6
c5xd4
Pg8-f6
a7-a6
e7-e6
Lf8-e7
Dd8-c7
b7-b5

10. a2-a3
De witte opstelling is gevoelig voor de snelle opstoot b5-b4. Diverse schema's zijn denkbaar om hierop te reageren. 10.a3 is de meest rustige. Feitelijk is a3 een verzwakking die wit bijvoorbeeld dwingt
om kort te rocheren, waarmee een deel van de scherpte van het systeem ontkracht wordt.

10....
'1'l

. 0-0

12. Í2-Í4

Pb8-c6
Lc8-d7
Pc6-a5

Dreigt niet alleen op b3 te ruilen, maar vooral Pc4 met de dreiging Pxb2 en Dxc3" Ruilen op c4 (Lxc4)
komt nauwelijks in aanmerking, omdat zwart dan uitstekend spel op de b-lijn krijgt. De volgende witte
manoeuvre is daarom min of meer gedwongen, maar daarmee niet slecht. De stelling is gelijk.

13.

Íal-d1

14. Le3-c1!
15. Td1-d3?!

Pa5-c4
0-0

Omdat deze toren aan de dekking van het paard op d4 gebonden is, kwam Tí3 zeker in aanmerking.

15....
16.
17.
18.
19.

Kg1-h1

f4-f5
Pd4-f3
Pf3-95

Dc7-c5
Ta8-c8
e6-e5
Ld7-cG

Zwart heefi bijna zijn strategische doel, het bevrijdende d6-d5, bereikt. 19...d5 gaat nog niet in verband met 20.exd5 Lxd5 21.Pxd5 Pxd5 22.Pe4 Dc6 23.Txd5! Dxdl 24"í6
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Tf8-d8?

19.

Diagram 4.1

20.

PgSxÍ7

AIs een donderslag bij heldere hemel. De pointe is weliswaar maar één zet diep, maar ligt toch zeer
verscholen: 20....1§Í7 Íaalt op 21 .Le3 met damewinstl De aanval loopt verder vanzelf
.

20. ...
21. Lc1-e3

Td8-d7

21. PxdGisnietgoedvanwege2l....Txd622.Le3Td4!

lnplaatsvangebruiktemakenvandepen-

ning van het paard op c4, maakt wit de diagonaal a2-98 open en gaat op jacht naar de koning.
21

. ...

22. Td3xe3
23. PÍ7-95
24. Pg5-e6+
25. Te3-93
26. Pe6xg7
27- e4xd5
28. Pc3xd5
29. De2xe5

Pc4xe3
Kg8-f8
Dc5-a7
KÍ8-f7
Le7-f8
d6-d5
Lc6xd5
Lf8xg7
1-0

Zwart geeft op. De vele dreigingen (met name 30.Pxf6+ KfB 31.Pxh7 mat) zijn zwart te machtig
geworden, nog afgezien van drie pionnen achterstand.
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4.3

De jeugdafdeling van Messemaker 1847

Messemaker heeft een bloeiende jeugdafdeling. Deze werd in 1979 gestart door Peter Lincewicz.
Op de door hem en Hans Krol georganiseerde schoolschaaktoernooien liepen vele getalenteerde
jeugdschakers rond die in Gouda en omstreken ongeorganiseerd schaakten. ln die zelfde tijd was
ook de landelijke jeugdopleiding van Berry Withuis, met pionnen-, toren- en koningsdiploma, op gang
gekomen. Vanuit die opleiding ontstond de vraag naar een jeugdafdeling.
Voorafgaand aan de clubavonden voor senioren werd er in "De Haven" door de jeugd geschaakt van
'18.45 uur tot 20.00 uur. Eerst was er een training voor de schaakdiploma's en vervolgens was
er een

competitie in drie leeftijdscategorieën. De jeugdafdeling groeide snel tot zo'n veertig leden. Toen
Peter Lincewicz in 198'1 verhuisde werd de jeugdaÍdeling achtereenvolgens voortgezet door John
Stoop, Henk van der wösten, Dries Heuperman, Fokko Kuiper, Els Homan en Ab scheel.

ln de jaren tachtig werd de topjeugd getraind door Arie Kwakernaak, Íinancieel mogelijk gemaakt
door oud-voorzitter Cieraad en de door hem georganiseerde schaakboekenveilingen. ln de jaren '90
werd het stelsel van pionnen-, toren- en koningsdiploma vervangen door het modernere "stappenplan" van Brunia en Van Wijgerden. De toestroom van jeugd is er niet minder om geworden.

ln 1999 bloeit de jeugdafdeling als nooit te voren. Er zijn circa 60 jeugdspelers die wekelijks onder
de bezielende leiding van bestuurslid Ab Scheel hun partijen spelen. Hij wordt daarin bijgestaan door
een enthousiast team van jeugdbegeleiders bestaande uit achtereenvolgens Piet van Hensbergen,
Henk van der Wösten, Eelko de Groot, Geerten Ochtman, Eli van de Heide, Ad Jansen, Mike
Broeders en Rob Niessen. Allen besteden geheel belangenloos veel tijd en energie aan het opleiden
en begeleiden van de jeugdige schakers. Het is voor de vereniging een voorrecht dat zoveel enthousiaste leden zich voor deze belangrijke doelgroep willen inspannen.

Ab scheel, de drijvende kracht achter de jeugdafdeling van Messemaker 1g47
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Bij de Persoonlijke Jeugd Kampioenschappen van de Rotterdamse Schaakbond (RSB) komt
Messemaker 1847 nog niet in de top voor. Bij de Jeugd Clubkampioenschappen wordt beter gepresteerd. ln 1999 was er "goud" in de categorie E. Het winnende viertal bestond uit Jaap en Geert-Jan
van Putten, Jasper van Esch en Dennis Graham Clarke. Dit team is door de KNSB op basis van hun
prestaties uitgenodigd voor deelname aan de landelijke wedstrijden die in het najaar 1999 worden
gehouden.
De schaakclub prijst zich gelukkig dat zich onder de jeugdleden in 1999 een aantal schaaktalenten
bevindt. Bij de jongens zijn dat onder andere Mark, Bart, Ruud, Geert-Jan en Jaap van Putten. Allen
uit één gezin! Voorts Paul Oost, Jonathan Molenaar, Huib Rabouw, Bram Thijssen, Johannes
Steenstra, Jasper van Esch, Jasper Faay, Nick Volkov, Jasper van Wijhe en Vincent Verkerk. Bij de
meisjes zijn het de talentvolle speelsters Patricia Oosterhof, Rinske Scheifes en Renée Gunnewijk.
Het is de bedoeling de training van deze talentvolle jeugdleden verder te intensiveren.

Piet van Hensbergen brengt zijn kennis over op de ieugd
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JUBILEUMBLOK

HET OPENLUCHTSCHAAKFESTIVAL

Op 19 mei 1997, tweede Pinksterdag, werd in het kader van de jubileumactiviteiten een openluchtschaakfestival georganiseerd op de Markt in Gouda. Voor het Goudse stadhuis stonden
marktkramen in een halve cirkel gegroepeerd. Aan de kramen streden jeugd- en seniorenteams
van verschillende RSB-verenigingen om de prijzen. De teams moesten originele namen bedenken,

wat tot fraaie vondsten leidde. De aparte ambiance en het zonnige weer zorgden ervoor dat het
toernooi een groot succes werd.
Bij de jeugd ging aan het eind van de dag het team "Hete Beren" van de Capelse schaakvereniging Ortec/CSV met de eerste prijs aan de haal. Bij de senioren bleken de "AH-boys,, van
Messemaker te sterk voor het team "Zachte Aandrang,,.

Omdat het toernooi in 1997 geslaagd was, volgde op maandag 1 juni 1998, wederom tweede
Pinksterdag, de tweede editie van het openluchtschaaktoernooi. Het toernooi had dit keer
de vorm
van een stedenmatch tussen Gouda e.o. en Oosterhout, georganiseerd door Messemaker 1g47.
Zo'n 70 senioren en 20 jeugdschakers gingen de strijd met elkaar aan. Het Groene Hart was vertegenwoordigd door de verenigingen Messemaker 1847, de Waddinxveense Schaakvereniging
(WSV), de lJssel uit Moordrecht en Moerkapelle. Oosterhout was met een bus
vol spelers en supporte{s gekomen om deze vier clubs het leven zuur te maken. Omdat ook dit tweede
openluchttoernooi gepaard ging met mooi weer, was het een feest vóor spelers en supporters. Een beetje
schaken, een biertje en een lunch op een terrasje en een stadswandeling voor de liefhebbers;
allemaal elementen voor een aangenaam dagje schaken waar het plezier belangrijker was dan
de

winst.
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Messemaker in actie tijdens de tweede editie van het openlucht schaakfestival

Uiteraard werd wel gestreden voor de winst. Na een spannende strijd slaagde het het viertal "Drie
bier en een sinas" uit Oosterhout erin de "Prnksterboys" van Messemaker voor te blijven. De
"Waaghalzen" uit Moerkapelle legden beslag op de derde plaats.
Ook bij de jeugd streek Oosterhout met de eer. Jolanda van de Ven bleef met 61/z punt Bari van
Putten van Moerkapelle net voor. Ook de derde plaats ging met Birgitta van Wee naar Oosterhout.
De Brabantse deden het bq de jeugd dus zeer goed.
Het openluchtschaakfestivat lijkt een traditie te worden en als die traditie gepaard blijft gaan met mooi
weer, dan zullen er ongetwijfeld nog vele gezellige tweede Pinksterdagen volgen op de Markt in Gouda,

lnterview voor radio Gouwestad
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HOOFDSTUK 5

5.1

EVENEMENTEN

PartnerstadSolingen

Sinds 1987 vindt er jaarlijks een weekendontmoeting plaats tussen Schachclub Solingen 1928 en
schaakclub Messemaker 1847. WaÍ met een jeugduitnodiging ter gelegenheid van ons 140-jarig
bestaan begon, is inmiddels uitgegroeid tot één van de grote Messemakeractiviteiten.
Wil Woudenberg wist niet waar hij aan begon toen hij eind februari '1987 in de auto op weg was naar

Solingen voor een afspraak met de voorzitters van de schaakverenigingen Solinger
SchachgesellschaÍt '1 868, de Duitse kampioenenploeg, en Solingen 1928. Het was de bedoeling om
ongeveer 30 jeugdschakers uit Solingen uit te nodigen om naar Gouda te komen. Volgens de
gemeentelijke sportafdeling van Solingen zouden deze beide clubs de meeste jeugdleden hebben.
ln Solingen bleek echter al snel dat "1868" een kleine jeugdafdeling had en dat"1928" voor een groot
deel uit jeugdspelers bestond. Het gesprek resulteerde in een toezegging dat 25 spelers naar Gouda
zouden komen. ln een lange schuiftocht door de sneeuw probeerde Wil weer in Gouda te komen.
Daar aangekomen belde de voorzitier van Solingen 1928, de heer Richard Engels, of Wil inderdaad
heelhuids was aangekomen. Dat was het begin van een vriendschap.
Het contact met Solingen 1928 bÍijkt een schot in de roos. De heer Engels, die arbeidsongeschikt is,

is mede hierdoor bijna dagelijks met zijn club bezig. Gesteund door zijn echtgenote zijn zij tevens
een soort vader en moeder voor de club. Daarnaast steunen beiden de partnerstadgedachte. Het
bestuur geeft een absolute prioriteit aan opleiding en begeleiding van de jeugd. Dit komt mede tot
uitdrukking in de sterke speelkracht. Dit jeugdbeleid, maar ook andere "denkpatronen" binnen het
bestuur kent veel overeenkomsten met de gang van zaken bij Messemaker 1847. Hierdoor, en door
de persoonlijke contacten, is de Gouds/Solingse combinatie een hechi geheel geworden.
Met de uitnodiging om met de Messemakerjeugd in 1988 gedurende de Pinkstervakantie in Solingen
het 60-jarig jubileum van Solingen 1928 bij te wonen, ging de bal pas goed rollen. Omdat de Solingse
jeugd zo sterk was en de stad Solingen interessant bleek, kon ook een aantal senioren enthousiast
worden gemaakt om het jaar erop naar Solingen te gaan. Bovendien werden de echtgenotes/partners
uitgenodigd om mee te gaan, om er zo een extra gezellig weekend van te maken. Deze combinatie
werd een groot succes: de schakers zaten tevreden achter de borden en de "dames" gingen op stap.
Met een gezellige zaterdagavond en een diner op zondag werd het een zeer geslaagd weekend.

De jaarlijkse bezoeken aan elkaar bleven doorgaan. Het ene jaar in Gouda, het andere jaar in
Solingen. De verenigingslokaliteiten veranderden, de besturen muteerden, maar de omgang bleef
gezellig. Inmiddels zijn er twaalf ontmoetingen geweest.

Henk van der Wösten begroet Richard Engets
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5.2

Het schoolschaken

ln het jubileumjaar heeÍt Messemaker 1847 voor de 35e keer het jaarlijkse schoolschaaktoernooi
voor Gouda en omstreken georganiseerd. ïot 1977 werd dit toernooi samen met het jaarlijkse damtoernooi georganiseerd, maar na dat jaar scheidden zich de wegen. Er is steeds een aparte competitie geweest voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. ln '1 98'1 (het 19e toernooi) vond er
in het voortgezet onderwijs definitief een splitsing plaats tussen leerlingen uit het LBO/MAVO en het
HAVO/VWO. ln 1982 werd bij een record aantal deelnemers van 260 ook de zogenaamde "runnerup"-Íinale voor deelnemers uit het voortgezet onderwijs jonger dan 16 jaar gehouden. ln 1984 ontstond een nieuw fenomeen in het basisonderwijs: de meisjesfinale. Dit bleek een doorslaand succes. Met ingang van 1995 is het toernooi van opzet gewijzigd. Tot en met 1994 vond het toernooi
plaats op een drietal zaterdagen, met voorronden, een halve finale en de finale, voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Vanaf 1995 wordt het hele toernooi op één zaterdag gespeeld.
Opvallend is het grote aantal jeugdige Messemakerleden dat beslag heeft gelegd op de eerste
plaatsen in de verschillende categorieën. Velen van hen behoorden en behoren nog steeds tot de
vaste kern van Messemaker 1847. Om enkele illustere namen te noemen: Jan Evengroen (kampioen VO in 1985 en thans basisspeler van het eerste team), Ronald Voois (kampioen VO in 1986),
Pim te Lintelo (kampioen VO in 1989) en Maarten Corpeleijn (kampioen VO in 1995). Ook enkele
oud-Messemakerjeugdleden mogen met trots worden genoemd: Jeroen Jansen (kampioen VO
'1987) en Els Homan (in 1987 en 1988 kampioen MAVO/LBO en later jeugdleidster bij onze vereniging). Ook het jeugddriemanschap Ramses Knol, Arjan Bik en Ronald van de Berg heeft een warm
plaatsje verdiend in de harten van vele Messemakerleden. Ons huidige lid Geerten Ochtman werd
in'1 990 kampioen bij het basisonderwijs en ook Peter Nieuwstraten (ex-Messemakerjeugdlid en
behorende tot de top van de jeugdschakers in Nederland) behaalde in 1988 het kampioenschap in
het basisonderwijs"

De indeling is zonder hulp van de computer nog een hele klus
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ln het scholenklassement moeten enkele scholen worden genoemd. Zo presteerde basisschool "De
Cirkel" het om in 1985 voor de zevende achtereenvolgende keer de wisselbeker te winnen; een
ongeëvenaarde prestatie. ln 1987 en 1988 werd de hegemonie van "De Cirkel" voor twee jaar doorbroken door de "Joh. Calvijnschool", die echter de drie daarop volgende jaren "De Cirkel" weer met
de wisselbeker naar huis zag gaan.
ln het voortgezet onderwijs speelde in het begin van de jaren '80 het St. Antoniuscollege de eerste
viool. Het Chr. Lyceum-havo kwam met kopman Freek Weijers echter sterk terug en haalde in 1987
voor de vierde achtereenvolgende keer de felbegeerde beker binnen. De jaren daarna gaven een
wisselend beeld te zien. Het Coornhertgymnasium kwam sterk opzetten, maar ook nu lieten het St.
Antoniuscollege en het Chr" Lyceum-havo zich niet onbetuigd. ln de categorie MAVO/LBO was het
vooral de Maarten Luther-mavo die diverse keren met de hoogste eer ging strijken. Begin jaren 90
kwam er echter een nieuwe grootmacht opzetten: "De Driestar". De andere scholen kregen het
zwaar te verduren en moesten meerdere malen met een troostprijs genoegen nemen.

Het schoolschaken in Gouda en omstreken is springlevend en heeft een rijke traditie. Elk jaar, tot zijn

aftreden in 1998, reikte wethouder Wim Hommels de prijzen uit en wees hij er in zijn toespraken
steeds opnieuw op dat Gouda met SC Messemaker 1847 een schaakclub bezit die aan de weg timmert en uit Gouda niet meer is weg te denken.
5.3

Schaken overdag

Net als in veel andere plaatsen kan ook in Gouda overdag worden geschaakt. Toen de heer Jacobus
Blokland, die jarenlang voorzitter van de schaakclub was, in 1971 naar de Ronssehof verhuisde,
begon hij al snel met een schaakclubje op woensdagmiddag. De start was moeizaam. Aanvankelijk
speelden niet meer dan vier of vijf mensen een partijtje. Bij het tienjarig bestaan in 1982 kwamen er
toch al tien mensen. De contributie was met twee kwartjes laag en de koffie en koek was bovendien
graiis. Zaalhuur hoefde er niet te worden betaald. Wel ging er jaarlijks een gift naar het personeel.
Na het overlijden van de heer Blokland in 1988 nam Paul Woerlee de organisatie over. Sinds 1995 is
Jo Reiss de drijvende kracht. Het aantal deelnemers varieert momenteel tussen de tien en twintig.
b5

Toen Ton Schurink in 1982 met de VUT ging, leek het hem aardig een doordeweeks schaaktoernooi

te gaan organiseren. Op 24 mei 1984 werd in samenwerking met Messemaker 1847 het eerste
"schaaktoernooi voor niet werkenden", zoals het toen werd genoemd, gehouden. De locatie was
wijkcentrum "De Noorderzon". Er waren 44 deelnemers.
Het toernooi werd vervolgens tweemaal per jaar gehouden, meestal in oktober en april. Toen het
aantal deelnemers groeide naar 100 was de zaalvol en moestzelÍs een maximum aantal deelnemers worden aangekondigd. ln het tweede jaar verhuisde het toernooi naar wijkcentrum "'t Wiel".

ln het seizoen 1986/1 987 werd gestart met de intersooscompetitie met de soosen Schiebroek,
Rubroek en Charlois. ln 1990 kon vervolgens ook op donderdagmiddag worden geschaakt, in
"Concordia", waar op dat moment ook de intersooscompetitie werd gespeeld. Het schaken op donderdag verhuisde in januari 1991 naar "De Noorderzon".

Vanaf 1994 is Ab Scheel de drijvende kracht achter het schaken overdag. De intersooscompetitie is
in 1996 gestopt. Op dit moment kan dus zowel op woensdag- als donderdagmiddag worden
geschaakt. Het schaken-overdagtoernooi heeft bovendien een vaste plaats op de agenda veroverd.
Het toernooi wordt nu in wijkcentrum "De Toren" gehouden, omdat daar meer deelnemers kunnen
worden gehuisvest. Dat het toernooi zeker niet alleen huisschakers trekt, bleek bijvoorbeeld in oktober'1996. De sterkste poule werd dat jaar gewonnen door het toen twaalfjarige jeugdtalent Frank
Erwich, die ook in 1998 opvallende resultaten boekte, waarbij ook grootmeesters niet veilig bleken.
Na een voorzichtige start in 1972 is het schaken overdag in Gouda uitgegroeid naar een activiteit die

in de behoefte van vele "niet werkenden" voorziet.

5.4

Het Open kampioenschap van Gouda

Het eerste Open kampioenschap van Gouda werd op 4 september 1993 gehouden in de ruime aula
van de school "De Goudse Waarden", toen nog genaamd "Het Christelijk Lyceum-havo". Het Open
kampioenschap is eigenlijk een voortzetting van het Lakerveldtoernooi, waarover eerder in dit boek
al is verhaald. Toen begin jaren 90 steeds meer open toernooien werden georganiseerd, wilde ook
Messemaker de wens om een groot toernooi te organiseren vervullen. Met een aantrekkelijk prijzengeld en de mogelijkheid om in verschillende ratinggroepen te spelen, hoopte Messemaker veel
deelnemers te lokken. Deze opzet slaagde volledig. Liefst 150 deelnemers, waaronder grootmeester Roberto Cifuentes, verschillende meesters, veel andere KNSB-spelers en natuurlijk een groot
aantal spelers uit de regionale bonden, wisten de weg naar Gouda te vinden. De verrassende winnaar werd Frans Cuypers, voor Nebosja Nikolic (de broer van Pedrag) en Johan van Mil. De beste
speler van Messemaker was Erich Karstan.
Het succes van het eerste Open kampioenschap vroeg uiteraard om een vervolg. De tweede editie
werd gewonnen door wederom een verrassende naam: Ye Rong Guang, een op dat moment volkomen onbekende Chinees, maar wel met een rating van 2515. Ook deze keer wist Cifuentes dus niet
te winnen. Hij eindigde als tweede, voor opnieuw Johan van Mil. De beste Messemaker-prestatie
kwam op naam van Roel Evertse.
De derde editie in 1995 werd een prooi voor het jeugdige toptalent Erik van den Doel. Deze prestatie was des te opmerkelijker, omdat ook grootmeester Friso Nijboer tot de deelnemers behoorde.
Nijboer eindigde op een half punt achter Van den Doel, samen met Bas van der Plassche. Daar achter volgden Van Mil, Knoppert en Delemarre. Roel Evertse hield opnieuw de verenigingseer hoog.
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ln 1g96 werd de Rabobank verwelkomd als hoofdsponsor en kon de eerste prijs worden opgeschroefd tot duizend gulden. Meteen kon de organisatie drie grootmeesters onder de deelnemers
optekenen: Sergey Tiviakov, Rong Guang en Friso Nijboer. Daarnaast deed nog een viertal internationaal meesters en onder meer de dameskampioen van Nederland Erika Sziva mee. Waar niet twee
maar drie honden vochten om een been, daar ging de vierde er mee heen. Na twee derde plaatsen
wist Johan van Mil het toernooi nu te winnen. Nijboer werd net als een jaar eerder tweede en Tiviakov
ging als derde toch wat teleurgesteld terug naar Groningen. Erich Karstan eindigde keurig in de middenmoot.

ïo

o
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Winnaar
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in 1998 Tiviakov naast Geft-Jan Ludden

Waar Friso Nijboer in 1995 en 1996 net mistastte, ging hij in 1997 eindelijk met de eerste prijs aan
de haal. Skulener en Bosboom hadden het nakijken. Gert-Jan Ludden was de beste speler van
Messemaker. Voor de Rabobank was dit het laatste toernooi als hoofdsponsor, maar gelukkig kon
het stokje worden doorgegeven aan SIOM opleidingen uit Gouda, dat in ieder geval steun toezegde
tot en met het jaar 2000.
Het eerste door SIOM gesponsorde toernooi werd in 'l 998 een prooi voor Tiviakov. Tot en met de
dorde ronde bleven Tiviakov, Bosboom, De Vreugt en Filipek bij elkaar, maar in de vierde ronde wist
De Vreugt als enige te winnen. De Vreugt verloor vervolgens echter van Knoppert, die zich ook bij
de top voegde. Na de zesde ronde stonden Tiviakov en Bosboom nog met z'n tweeën bovenaan.
Tiviakov won in de laatste ronde van De Vreugt en Manuel Bosboom versloeg Filipek. Bosboom
moest op weerstandpunten echter de eer aan Tiviakov laten. Een mooie derde plaats was er voor
Frank Kroeze, die in de laatste ronde Knoppert versloeg. Vlak daarachter eindigde Gert Jan Ludden
fraai op een gedeelde vijfde plaats.
Het Open Kampioenschap van Gouda is in zes jaar tijd een begrip geworden. Een toernooi waar
Messemaker 1847 trots op kan zijn en dat ongetwijfeld ook ver na 2000 een jaarlijks terugkerend
evenement zal blijven.
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5.5

Het Top-l2 toernooi

Op 15 januari 1994 werd in de Grand Salon van Café Centraal het eerste ïop 12 toernooi georganiseerd, waarvan de deelnemers in Gouda wonen of werken, naar een Goudse school gaan, of Iid van
een Goudse schaakclub zijn. Bovendien doen er minimaal drie en maximaal zes "gasten" mee, dat
wil zeggen, deelnemers die geen lid zijn van Messemaker 1847.
Winnaar van het eerste Top 12 toernooi werd Frans Bottenberg met een score van Ttlz uit 11 .
Daarmee bleef hij Roel Evertse en Sander Blok een half punt voor. Het toernooi was een dermate
groot succes dat direct besloten werd, dat er het volgende jaar een vervolg moest komen.
Dat tweede Íop 12 toernooi was in de Agnietenkapel, waar het toernooi ook in de jaren daarna zou
plaatsvinden. Gert-Jan Ludden, die enkele maanden daarvoor de gelederen van Messemaker was
komen versterken, won het toernooi met overmacht. Na 10 overwinningen moest hij alleen in de laat-

ste ronde het punt aan de tegenstander laten. Nieuw in vergelijking met het eerste Top 12 toernooi
was dat er dit keer ook een jeugd Top 12 toernooi werd gehouden. Dit toernooi werd gewonnen door
Martijn Blok.
Een jaar later was het toernooi wederom een prooi voor Gert-Jan Ludden. Met lltlz uit 11 wist hij
zijn score van een jaar eerder zelÍs met een half punt te overtreffen. Tweede werd Michiel Blok, die
met 9 punten Erich Karstan (7t lz) ruim achter zich liet. Bij de jeugd wist Maarten Corpeleijn, een jaar
eerder nog derde, optimaal te profiteren van de afwezigheid van Michiel Blok, die zoals gememoreerd bij de senioren meespeelde. Met'10 uit 11 werd hij afgetekend kampioen voor Koendert
Paarlberg, uitkomend voor Schoonhoven en nummer drie Geerten Ochtman.
Het vierde Top 12 toernooi was tevens de openingsactiviteit in het jubileumjaar. Het werd meteen het
spannendste toernooi van de vier. Ed Roering, Gert-Jan Ludden en Erich Karstan eindigden
gedrieén op de eerste plaats. Op weerstandpunten ging de titel naar Roering. Ook bij de jeugd was
het zeer spannend. Jesse van Elteren won ook hier op weerstandspunten. Koendert Paarlberg
moest voor de derde keer in drie jaar genoegen nemen met de tweede plaats. Aansluitend aan het
toernooi was er een receptie voor leden van de vereniging en hun partners, ter ere van de officiële
opening van het jubileumjaar.
Ed Roering had na zijn overwinning in 1997 de smaak te pakken. Toch leek het er na tien van de elÍ
ronden van het vijfde Top 12 toernooi niet op dat hij zijn titel zou prolongeren. Tien ronden lang was
de leiding namelijk in handen van Jan Evengroen. Met het ingaan van de laatste ronde bedroeg zijn
voorsprong op Ed Roering een half punt. ln de laatste ronde moesten de nummers één en twee echter tegen elkaar. Lang ging de Franse partij gelijk op, maar een ongelukkige paardzet van Evengroen
kostte een toren en daarmee de partij. Met 81/z uit 11 werd Ed Roering daarmee voor de tweede keer
in successie wlnnaar van het fop 12 toernooi. Evengroen werd tweede met 8 uit 11 , nog voor de winnaar van 1995 en 1996, Gert-Jan Ludden, die met 71lz uit 11 derde werd. Ook bij de jeugd prolongeerde de kampioen van 1997 zijn titel. Jesse van Elteren startte met 10 uit 10, om in de laatste
ronde kl,lp te krijgen van Maarten Corpeleijn. Hugo van Elteren kon daardoor nog tot een half punt
naderen, maar moest genoegen nemen met de tweede plaats, nog voor Maarten Corpeleijn.

oo

Op 16 januari 1999 vond het zesde fop 12 toernooi plaats. ln tegenstelling tot de vier voor.gaande
jaren was er alleen een seniorentoernooi. Het jeugdtoernooi zou later worden georganiseerd. Het
nieuwe Messemaker-lid Guido Royakkers had met 5 uit 5 een vliegende start. Onder anderen GertJan Ludden moest het onderspit delven. Michiel Blok volgde in zijn kielzog, maar had daarbij wel een
gelukje nodig in de vijfde ronde. Ed Roering had met een dame meer nog 15 seconden op de klok,
tegen BIok nog 2 seconden, toen hij een schaakje overzag en pardoes de koning geslagen zag worden. De winnaar van de voorgaande twee edities leek daarmee kansloos voor de eindoverwinning.
ln ronde zes verloren zowel Blok als Royakkers (diens enige nederlaag) en schoof het veld weer in
elkaar. Royakkers stond in het vervolg echter alleen nog een remise af aan Roering en won de Top
12 met 91/z punt, voor Ludden met 81/z en Roering met 8 punten. Blok eindigde met vier nullen en
belandde daardoor ondanks zijn Ílitsende start in de grauwe middenmoot.

Winnaars Top 12 toernooi

senioren

1994
1995
1996
1997
1998
1999
5.6

jeugd

Frans Bottenberg

Ged-Jan Ludden
Gert-Jan Ludden
Ed Roering
Ed Roering

Guido Royakkers

Michiel Blok
Maarten Corpeleijn
Jesse van Elteren
Jesse van Elteren
Biniam David

Computerschaak

Oud en progressief hand in hand
Zoals ook elders in dit boek tot uitdrukking komt, is de - enige echte - oudste schaakvereniging van

in het rijk van Caïssa.
lntegendeel. Met een zekere regelmaat laat Messemaker 1847 zich van zijn meest progressieve kant
zien. Zo is computerschaak al jaren een activiteit die de Goudse denkers na aan het hart ligt.
Nederland bepaald geen sloffende volgeling van de ontwikkelingen

ln het begin van de negentiger jaren, de bloeitijd van het elektronische schaken, nam een computer

deel aan de zogenaamde zomercompetitie. Aanvankelijk werd er wat lacherig gereageerd op de
Tasc R30 en dropen de eerste verliezers met hoogrode kaken beschaamd af. Het (leed)vermaak verschoof via ongelovige verbazing uiteindelijk naar diep respect: de verpakte elektronica scoorde maar
Iiefst 18 punten uit 20 partijen.
Henk de Kleijnen was verantwoordelijk voor de introductie van 'Het Beest'. Dit Messemakerlid deed

in 1988 voor het eerst ervaring op in het bestrijden van schaakprogramma's. Als Communicatie
Manager en Perschef van IBM Nederland nam hij in Amsterdam deel aan de sterk bezette
S';haakolympiade voor Bedrijven. Tot het deelnemersveld behoorde ook een kwartet (Mephisto)
computers, aangevoerd door computerschaakexpert Jan Louwman. Het rekentuig veegde de vloer
aan met vrijwel alle tegenstanders, die vaak tot de subtop van Nederland gerekend konden worden.
De Kleijnen verbaasde met een vlotte winst via het Blackmar-Diemergambiet, een speelse opening
die kennelijk niet in het boek van de Mephisto Rebel was opgenomen.
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Computer-killer
Dezelfde speler zou deze stunt in de daaropvolgende jaren enkele malen herhalen, zowel met wit
als met zwart opererend. Dat leverde hem ten slotte de titel 'computer-killer' op en aansluitend een
uitnodiging voor het prestigieuze Aegon mens-computertoernooi in Den Haag, het grootste ter
wereld in zijn soort. Te midden van IGM's als Bronstein, Vaganian, Seirawan, Nunn, Hort, Van der
Wiel en Szofia Polgar behaalde De Kleijnen menig succesje. Meer dan een plaats in de middenmoot
zat er voor hem dan wel niet in, maar een gedeelde positie mei o.a. Dick van Geet en Lex Jongsma,
nog voor lM Rob Hartoch, mag voor een amateur als verdienstelijk gelden.
De verrichtingen van de Goudse schaker bleven niet onopgemerkt. Desgevraagd ging hij journalistieke bijdragen leveren aan uitgaven als Computerschaak en MegaByte. Op zijn voorspraak konden
ook enkele andere leden van Messemaker 1847 deelnemen aan eerder genoemd Aegontoernooi.

Zo kwam Erich Karstan in een editie aan de start, later gevolgd door Gert-Jan

Ludden.
Laatstgenoemde, veelvoudig nationaal defensiekampioen, weerde zich meer dan voortreffelijk in het
steeds sterker wordende deelnemersveld door met een score van ruim 50 procent te finishen.

Jaarlijkse opwarmer
Vanaf 1995 speelt Messemaker 1847 jaarlijks, als opwarmer voor de nieuwe competitie, in augustus
tegen een computer-achttal van de Rotterdammer Jan Louwman. Een bijzonder evenement, dat
zowel plaatselijk als regionaal en landelijk veel publiciteit trekt. De eerste ontmoeting was de meest
spannende: de menselijke schakers gingen eervol met 5-3 ten onder. ln '1996 verliep het duel desastreus voor de Gouwenaren: een supersterk computerteam met enkele wereldprimeurs (waaronder
de introductie van de Rebel 9) zegevierde met de maximale score, 8-0. ln de derde en vierde match
kwam het niet zo ver, maar tweemaal 6,5-1,5 is illustratieÍ voor de superioriteit van de machines.
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HET NATIONAAL TOP-6 RAPÍDTOERNO.OI

Loek van Wely wint officieus Nederlands rapidschaakkampioenschap
Het weekend van 22 en 23 november 1 997 speelden de zes beste Nederlandsè schaker§ (Loek
van Wely, Jeroen Piket, Jan ïmman, Friso Nijboel John van der Wiel en Pau[ Van der.ster:r:èn)
in de showroom van Volkswagen en Audi-deater Van Beynum om het offÍcieuze Nederlands
kampioenschap rapidschaak. Verdeeld over 10 ronden speelde me'n twee keei tégèn elkaàr.

Op vrijdagavond was de lotingverricht in het Stadhuis van Gouda. Dèrzes spelerà moesten
hel gewicht radén van een aantal kazen. Degene die er het dichtst bij was kr:ees lotingnummer 1 enzovoo'rt. Jeroen Piket wist het totaalgewicht het dichtst te bènaderen,,en mócht daari, ,,
voor ook nog eens een kaas in ontvangst nemen.
,
,

De eerste ronde op zaterdag dreigde nog even verstoord te'worden door een overmaat àan
zonnestralen, maar nadat het betreffende raam was afgeplakt, verliep het gehetó toernooi
?-eer voorspoedig. Het publiek, onder wie de kersverse wereldrecordhouder simultaansch,àak
Gert-Jan,Ludden,, kon de partijen volgen via monitoren die met de speelborden waren vérbonden. Uiteraard kon men de matadoren ook live aan het werk zien.
: ,,,
lnternationaal meester Gert Ligterink verzorgde het commentaarvoor het publiek. Om de, spelers niet vanzrln analyse te Íaten proÍiteren rnoest hij af en toe zijn stemVolumewat diimmèn
als hijwat al te enthousiast drelgde te worden. Tussendoor kon het publiek snelschàken tègèn

Loek van Weiy ging als een speer van start. ln de eerste ronde kwam hij goed.weg tegen Jan
Timman, maar won we-I. Pas'in de vierde ronde moest hij tegen John vanrder Wiel ziin eerste
halfle afstaan. Daarna ging Loek weer full speed door om pas in de achtste ronde tegen een
nederlaag aan te lopen tegen Jeroen Piket.
De achtste ronde ging overig'ens met maar 5 spelers van start. Paul van der Sterren,was na
de lunch even een wandelingetje gaan maken en vergiste zich in het aanvàngstijdstip van de
achtste ronde. Met een achterstand van 10 minuten begon hij aaÀ de partij,tegen John rran

derWiel.VanderWielzegevie.rde':'.

Door zijn overuuinning op Van Wely was' Piket tot op éen'punt van de leider:,gekomen, lVlet:4ljn,
tweede overwinning in het toernooi maakte Jan Timman in de negende rondè echter eein einde
aan de spanning- Hij won van Piket, terwrjlVan Wely de draad weer oppakte en rnet èèí:ovérwinning op John van der Wie! de eindzege definitief veilig stelde. De tiende ronde bracht geen
verandering meer in de rangschikking. Loek van Wely was het gehele Weekend de beste, èpeler en daarmee terecht winnaar van het offióieuze Nederlandse kampioenschap;apid§chaak.
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1. Jeroen Piket
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5. Friso Niiboer'
6- Pattl vd Slerren

112

1lz
1

1lz

1lz

1

0

1

t.;

0

0
0

1

0

llz

0
0

4

i1

,l

0

I
0

5

ïbtaa,l

,Eind;

1lz

1

1

1

,,6112

1

0
0

§tànd
2

llz

llz

llz

1lc

41ti

J

1

1

1

1

1

1íz

8

1

1'lz

0

I

0

4

5

1lz

1

4112

,1

91ti

6

1{z

0

1lz

1lz

0

0

1lt

1lt

0

0

1'lc

0

69

6

1
1

1lz

t.t

71

72

Loek van Wely verslaat ook de sponsor
.18 Ta6 s ook goed.

48
fTxe6
49.Ta2-aO Kh6-97
5C Ta6xe6 b5-b4
5.1 Te6-a6
Lí4-e5
52. Í5-Í6+
Kg7-f8
53 ga-g5
trVit

speelt het eindspel ondanks de naderende tijdnood zeer fraai.

i
54.Ta6-a2

s

54
55

b3.

55 Ta8 Kt7,56. Pc3 Dg1 met uitstekende remise kansen voor zwart.

Lb1-c2

Eer

o

Dd5-d4
Kf8-f7?

b4-h3??

trder van zwart. Hij overziet een schaak. Nu maakt wit het snel en bekwaam uit

-c2xb3+
Ló3-c2
58, Lc2-b1
59 Pe4-d2
60 Pd2-f3
6'. Pf3xe5
62.fa2-a7+
56.

57

Kll-g6
Kg6-f7
Kf7-gG

Kg6J7
Dd4-c5
Dc5xe5

KÍ7-Í8

A? ntr-nA
1 - 0, een zeer fraaie en leerzame partij.
aa

BIJLAGE

1

ERELEDEN en LEDEN VAN VERDIENSTE sinds 1847
C. Messemaker
C. van Leeuwen
J. Coster
M. Lakerveld
Balt A. de Jong
F. Eijnwachter
P" Hekker
C.J. v.d. Horst
A. Rietdijk
J.M. Naerebout
K. v.d. Torren
T. Rook 1984
J.H. Woudenberg (1984)
C.J. Cieraad (1984)
P.H. Woerlee (1984)
(1993)
J.J. Jager
H.A. v.d Wösten (1993)
(1993)
L. Roes
W. Woudenberg (1998)
(1998)
A. Scheel
W.J. v.d. Broek (1998)

Van deze personen weten we zeker dat J. Coster en J.J. Jager een Koninklijke onderscheiding
kregen en dat T. Rook en P.H. Woerlee de gouden erespeld van de KNSB hebben ontvangen. De heer
Balt A. de Jong was ook erelid van de RSB.

BESTUURSLEDEN VANAF 1 847
Van sommige bestuursleden zijn we het spoor geheel bijster of ontbreken de juiste voorletters. Onze
oudste leden konden zich deze vaak niet meer herinneren, ook al omdat men elkaar vroeger veelal
met'U'en 'Mijnheer'aansprak. Ook zijn er nog al wat leden die in een aantal verschillende periodes
diverse bestuursÍuncties uitoefenden. Het is daarom bijzonder moeilijk om een vlekkeloze chronologische volgorde te krijgen. Het beste compromis bleek ten slotte te zijn: een zo goed mogelijk overzicht van de voorzitters. VanaÍ 1990 wordt het complete bestuur genoemd.

C.

Messemaker

W" Kamphuizen
H.J. Wennekes

Schilt
G.H. Gorissen
J. Reez
H.C. de Redeke
P. de Mol
l.C. Kamer
A. Rietdijk
Balt A. de Jong
A.

1905
? - '1883
1879 - 1886
1907 - 1918
1919 - 1926
1927 - rc3n
1930 - 1932
1933 - 1936
1942 - 1945
1946 - 1954

A. Rietdijk
J. Blokland

1847 -

1954

-

Dietz
M.Ponte
P.H. Woerlee
R.M. de Haan
J. Cieraad
H.A. v.d Wösten
W.J. v.d. Broek
G.J. Ludden
J.

1957
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1957
1961
1971
1973
1975
1978
1981
1989

-

1960

- 1971
- 1973
- 1975
- 1978
- 1981
- 1989

-

1991

199'l - 1998
1998 -

Verenigingsjaar 1 990/1 991
Voorzitter
H.A. v.d. Wösten
J.Jager
Secretaris
Penningmeester
C. Vermijn
Wedstrijdleider extern
H,J. de Kleijnen
R.F. van Esch
Wedstrijdleider intern
Jeugdleider
F.J.J. Kuiper
PR/Evenementen
W Woudenberg

Verenigingsjaar I 99111 992
Voorzitter
W.J. van den Broek
Secretaris
H.J, de Kleijnen
Penningmeester
C. Vermijn
Wedstrijdleider extern A.M. Hortensius
G. Hoogeveen
Wedstrijdleider intern
Jeugdleider
E. Homan
PRI/Evenementen
W. Woudenberg

Verenigingsjaar

1

99il1 993

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Wedstrijdleider extern
Wedstrijdleider intern

Jeugdleider
PRI/Evenementen

W. J. van den Broek
H.J. de Kleijnen
C. Vermijn
A.M, Hortensius
G. Hoogeveen/P. te Lintelo
E. Homan
W Woudenberg

Verenigingsjaar 1 993/1 994
Voorzitter
W J. van den Broek
Secretaris
H.J. de Kleijnen
Penningmeester
C. Vermijn
Wedstrijdleider extern A.M. Hortensius
Wedstrijdleider intern
P te Lintelo
Jeugdleider
E. Homan/4. Scheel
PRI/Evenementen
W. Woudenberg

Verenigi ngsjaar

1

994/1 99 5

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Wedstrijdleider extern
Wedstrijdleider intern

Jeugdleider
PR/Evenementen

W. J. van den Broek
H.J. de Kleijnen/J. Engelen
C. Vermijn
A.M. Hortensius
P. te Lintelo
A. Scheel
W. Woudenberg
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Verenigingsjaar 1 99 5/1 996
Voorzitter
W J. van den Broek
Secretaris
J. Engelen
Penningmeester
C. Vermijn
Wedstrijdleider extern A.M. Hortensius/R. v. Noord
Wedstrijdleider intern
P, te Lintelo
Jeugdleider
A, Scheel
PRVEvenementen
W. Woudenberg

Verenigingsjaar 1 996/1 997
Voorzitter
W. J. van den Broek
Secretaris
J. Engelen/E. Dame
Penningmeester
C. Vermijn
Wedstrijdleider extern
R. van Noord
Wedstrijdleider intern
P. te Lintelo
Jeugdleider
A. Scheel
PR/Evenementen
W. Woudenberg

Vere

n

igi ng sjaar

1

997/1 998

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Wedstrijdleider extern
Wedstrijdleider intern

Jeugdleider
PRÍEvenementen

W. J. van den Broek
E. Dame
C. Vermijn
R. van Noord
P. te Lintelo
A. Scheel
W. Woudenberg

Verenigingsjaar 1 998/1 999
Voorzitter
G.J. Ludden
Secretaris
E. Dame
Penningmeester
C. Vermijn
Wedstrijdleider extern
H.J. de Kleijnen
Wedstrijdleider intern
E. de Groot
A. Scheel
Jeugdleider
PRI/Evenementen
W. Woudenberg
Projecten
F. Heukers
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tBIJLAGE 2
Oplossingen van de schaakproblemen
Probleem I (diagram 3.2), pag. 38

1. Dcl
1. ... e6 (of e5),
1. ...Ke6,
1. ...Ke4,
1.

...

Kg4,

Ke4,
Kxd7,

2.
2.
2.

Dg5

2.

Dss+

3.
3.

Ph6+

Dc4++ of 2. .._ Ke6, 3. Dc6 mat.

DxeTmat,of 2....Ke6,3.Dg6mat.

De3+. Op 2....., KdSvolgt

Probleem ll (diagram 3.3), pag.39
1. DcS, dreigt 2. Pc4+
1. ... Pxc5,
2. Lg3+

Kh3,

3.

ï§#lin

op

2"

Kd4,

3. pf5 mat.
3. Dg5mat.
3. Dd4 mat(Lg3 mat),

KÍ4,

3.

1. -..Kf4,
1. ...Pfz+,

2- Pxe4 Lxe4,
2. Lxf2 c2,

1. ...c2,

2.

Pc4+

' Krs vorst

3

FhG mat'

of bijvoorbeeld 2. ... Kf4, 3. De3 mat.
De3mat.

Probleem lll (diagram 3.4), pag.39
1. Dg2, dreigt2. PxÍS. Enkelemogelijkheden:

1....Pxd3,

1. ... KeS,
1. ... Tb1,

2. Pc3+Kd4,
2. Ph5+ Ke5,
2. Pxf5 a1D,

3. pxÍSmatof2....Ke5,3.ph5mat.
3. pc3 mat.
3. pe3 mat,

Probleem lV (diagram 3.5), pag.40
Pg3 Dxd3,
2. pf8+ Kf6,

1. ....fxe6,

3. ph5+ Kfs,
3. DxfS+Kg8,

2. Txe6+KfT,

4. TeS mat, of
4. Tegmat.

Probleem V (diagram 3.6), pag.40
1- d4! e6,
(Na 1. ... e7x f6 volgt 2. e6xf7, waarna het zwarte paard veld b5 niet
langer dekken kan en het met 3. Lxb5 afgelopen is)
2. Pxb5 Pxb5,
(Na 2. ... Kd5votgt 3. Lb7+ Kc4, 4. pd6 mat)
3. Kd2 Kds,
4. Lxb5 Ke4,
5. Lc6 mat

Pröbleem Vl (diagram 3.7), pag. 46
1. Lc3
1. ... Dxb5 (a8, c8, bG), 2. Pb6 (xb6) mat.
1. ...Da7,
2. DxaZ mat.
1. ... Db7(cO),
2. Ta1mat.
'1. ... LxdT (fs,ga,h3), 2. c5 mat.
... Lds,
2. cxdS mat.
1. ... Lxc4,
2. DxcAmat.
1. ... Lxc3 (c1, e1),
2. Ddl mat.
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Probleem Vll (diagram 3.8), pag. 46
2. Dxe4 mat.
í. De8 dreigt
1. ... Pg3,
2. Kxg3 mat.
2. l(xÍ2 mal
1. ... P'f2,
2. PÍ4 mat.
1. ... Pdz.
2. ïxd4 mat.
1. ... Pc3,
'1. ... Pxc5,
2. Txc5 mat.
2. Dc6 mat.
1. ... Pd6,
2. De6 mat.
1. ... Pf6,
2. De5 mat.
1. ... PgS,
2, Dxe6 mat.
1. ... Te6,
1. ... Te5,
2. Dxe5 mat.
2. Dxc6 mat.
1. ... Tc6,
2. Txd4 mal
1. ... Db1,
2. PxÍ4 mal.
1. ... Lf ,
2. De5 mat.
1. ... LgS,
2. PÍ4 mat.
1. ... Lbz,
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