
Feest in Zoetermeer            Hans Meijer 

Volgens de website van VAS uit Amsterdam bestaat dit schaakgenootschap al 200 jaar (1822). 
Enkele andere data. Messemaker uit Gouda 175 jaar (1847), de Koninklijke Schaakclub Philidor 
uit Leeuwarden 175 jaar (1847), het Koninklijke ’s Gravenhaagsch Schaakgenootschap Discendo 
Discimus, kortweg DD, 170 jaar (1852), de KNSB dit jaar 150 jaar (1873), de sv Zierikzee 110 jaar 
(1912), de sv Promotie 70 jaar (1952), de sc En Passant Texel 60 jaar (1960) en alle andere 
schaakclubs in Nederland zijn een korter leven beschoren dan VAS. Niet iedereen is het ermee 
eens dat VAS de oudste is, zie het artikel Oud, ouder, oudste van 12 november 1997 van Eddie 
Scholl en het proefschrift Het loopt ongenadiglijk mat (1999) van Hans Scholten. De laatste gunt 
de eer van de oudste schaakvereniging van Nederland aan DD. Mooi is het verweer van de 
Koninklijke Schaakclub Philidor die stelt dat de koningin een hogere autoriteit is dan dr. H.J.G.M. 
Scholten zodat de K.S.C. Philidor 1847 toch echt de oudste schaakvereniging van Nederland is. 
Wijs was de oplossing van Hans Ree. Voor hem was het in 1997 gewoon overal feest. Hij 
feliciteerde de schakers uit Amsterdam, Gouda en Leeuwarden en hief met allen het glas. 

 
De columnisten Ruurd, Hans, Theo, Jan Willem, Max, Rudi en Manuel. 

Zoetermeer telde begin jaren vijftig zo’n 5000 inwoners maar dat veranderde drastisch in de 
jaren zeventig toen het als groeikern aangewezen werd. In 1991 werd de 100.000e inwoner 
verwelkomd en inmiddels zijn er al 126.000 inwoners. Op 6 oktober 1952 werd de 
schaakvereniging Promotie opgericht, zie voor informatie over de periode van 1952 tot en met 
2002 het eerste jubileumboek We hebben geschaakt, dus we bestaan en voor de periode van 
2002 tot en met 2012 het tweede jubileumboek Bestaat Promotie? De naam van onze 
schaakclub Promotie straalt ambitie uit maar het duurde tot 1986/87 voordat Promotie van de 
HSB naar de KNSB promoveerde. In 2021/22 promoveerde Promotie voor de derde keer naar de 
tweede klasse van de KNSB. Daar, of nog beter een klasse hoger, horen we uiteraard thuis. 

Iedereen die kan tellen weet inmiddels dat op 6 oktober 2022 de sv Promotie 70 jaar bestond. 
Dit feest vierden we door het uitbrengen van een extra dik clubblad de Promoot (64 pagina’s) 
en het derde jubileumboek ‘Een krasje in het graniet der eeuwigheid’ met 136 columns uit de 
periode van 2002 tot en met 2022 van onze columnisten Ruurd Kunnen, Hans Meijer, Theo 
Mooijman, Jan Willem Duijzer, Max Toxopeus, Rudi Matai, Manuel Nepveu en Gerhard Eggink.  

https://schaakbond.nl/jubileum-150-jaar-2023/
https://philidor1847.nl/wp-content/uploads/2022/03/Boek1.pdf
https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/333340/81395.pdf
https://www.schaaksite.nl/2011/09/10/canon-41-oudste-schaakverenigingen/
https://www.nrc.nl/nieuws/1997/10/25/
http://svpromotie.nl/Senioren/uploads/Jubileumboek%20svPromotie%201952-2002.pdf
http://svpromotie.nl/Senioren/uploads/Jubileumboek%20svPromotie%202002-2012.pdf
http://svpromotie.nl/Senioren/uploads/oktober2022-compleet.pdf


De mooiste column is Onbehagen en berusting van Max Toxopeus. Deze begint als volgt: ‘Mijn 
vrouw en kinderen blijven in de nacht van dinsdag op woensdag vaak met wijd open gesperde 
ogen bang de nacht in staren, wachtend op mijn thuiskomst van de schaakvereniging. ... 
Bovendien, zo beweren ze, kunnen ze al aan de manier waarop de deur door mij in het nachtslot 
gedraaid wordt, horen dat er weer iets helemaal mis is gegaan. ... Met pijn en moeite blijf ik mij 
nu zo tegen de 1800 punten handhaven of blijf ik steken. ... Er rest mij slechts het woord van 
Willem van Oranje (de Zwijger) toen ook hij in 1574 zich in een uitzichtloze situatie bevond: ‘Men 
hoeft niet te hopen om te ondernemen, noch voortgang te boeken om te volharden.’’ 

De wethouder sport van Zoetermeer Ronald Weerwag kreeg uit handen van onze voorzitter Jaap 
van den Berg het eerste exemplaar van het jubileumboek en een exemplaar van het nieuwste 
clubblad overhandigd. In ruil daarvoor kreeg Jaap een fraaie oorkonde van de wethouder. 
Daarop volgden rapidvierkampen. De jubileumbijeenkomst werd afgesloten met een 
voortreffelijke Chinees-Indische rijsttafel. Een uitstekend moment om met allerlei leden van de 
club weer eens van gedachten te wisselen en herinneringen aan vroeger tijden op te halen. 

 
Het Texel schaakspel: Rens Minnema tegen Hans Meijer. 

Deze en gene zal zich afgevraagd hebben waarom de schaakvereniging Zierikzee in de inleiding 
van deze column genoemd wordt. Toen ik van Bas van de Graaf het jubileumboekje 100 jaar 
schaken in Zierikzee 1912-2012 cadeau kreeg, en dat nu in mijn boekenkast staat, viel mij 
meteen de respectabele leeftijd van deze schaakclub uit dit Zeeuwse stadje op. Ik vraag mij af 
hoeveel schaakclubs van boven de 100 jaar er in Nederland zijn. Dertig? Vijftig? Zeventig? 

In september 2020 verscheen het grappige boekje Mat op ’t Wad. Op zoek naar de wortels van 
het schaken op Texel. In dit boekje staat een elegante studie van Yochanan Afek (arves.org E 
1297; 1st hm) over een race tussen een wit en een zwart ‘schaap’. Jan Willem Duijzer en André 
van Schie hebben in verband hiermee een Texel schaakspel ontworpen waarvan de opbrengst 
bestemd is voor MS onderzoek, zie de foto. In ‘Mat op ‘t Wad’ las ik dat in 1720 acht Texelaars 
elkaar opzochten en het Eerste Tesselsch Schaakgenootschap oprichtten. Dus lang voordat VAS, 
Messemaker, Philidor en DD bestonden werd er op Texel al in clubverband geschaakt. De 
schaakclub En Passant Texel kan mijns inziens dan ook claimen dat zij in 2020 al 300 jaar bestond. 

http://svpromotie.nl/index.php?pagina=columns&item=5777
http://www.svzierikzee.nl/svz/doc/100_Jaar_schaken_in_Zierikzee.pdf
http://www.svzierikzee.nl/svz/doc/100_Jaar_schaken_in_Zierikzee.pdf
https://www.arves.org/arves/images/PDF/TexelMatOptWad.pdf
https://www.arves.org/arves/images/PDF/TexelMatOptWad.pdf
https://www.arves.org/arves/index.php/en/awards/awards-replayable/1590-the-problemist-2020-2021
https://www.arves.org/arves/index.php/en/awards/awards-replayable/1590-the-problemist-2020-2021
https://www.enpassant-texel.nl/Artikelen/27

