
Tips voor een Teamleider       Hans Meijer 
 
Het leven van een teamleider gaat vaak niet 
over rozen. Zo had het eerste team van 
Promotie na zes wedstrijden slechts één 
miserabel wedstrijdpunt achter zijn naam 
staan. Met name het verlies in de zesde ronde 
tegen D4, een andere degradatie kandidaat, 
zal hard aangekomen zijn. Ik had met 
teamleider John Tan van het eerste te doen. 
Hij zal slapeloze nachten gehad hebben, zich 
afvragend hoe hij de puntenmachine van het 
eerste aan de gang kon krijgen. Met nog drie 
ronden voor de boeg waren de leden redeloos, 
het bestuur radeloos en het eerste reddeloos. 
Het leek een rampjaar te worden.  
 
Ik stuurde vanuit Bolivia een mailtje naar 
Promotie veteranen Willem Broekman, Frits 
Hoorweg en Henk Alberts. Zij moesten 
Promotie 1 redden. Willem reageerde vanuit 
zijn woonplaats aan de Spaanse zuidkust: 
‘Gewoon even een sponsor regelen en ik 
kom!’, Frits mailde me vanuit Den Haag: 
‘Als Rinus Israël weer voor het Nederlands 
elftal wordt uitgenodigd!’ terwijl Henk van 
de aardbodem verdwenen leek te zijn. 
 
En toch redde Promotie 1 het vege lijf. Eerst 
werd het onderaanstaande LSG 4 met 5 tegen 
3 verslagen, daarna werd middenmoter 
Rijswijk 1 met dezelfde cijfers aan de kant 
gezet en in de laatste ronde werd degradatie 
kandidaat SHTV 1 met 4,5 tegen 3,5 
teruggewezen. Zes wedstrijdpunten uit drie 
wedstrijden. Hoe hebben ze dit gefikst?  
 
De laatste wedstrijd werd geleid door Manuel 
Nepveu die zichzelf in zijn verslag van deze 
wedstrijd presenteerde als een ijzervreter die 
de wind er bij de spelers goed onder had. Ik 
had eigenlijk niets anders verwacht van een 
vooraanstaand lid van de ondernemingsraad 
van een middelgroot bedrijf. Hij sprak de taal 
van een gestaalde kader die gehard is in de 
strijd. Het lijkt me echter niet voldoende om 
Promotie 1 ook volgend jaar in het goede 
spoor te houden. Vandaar wat tips van de 
voormalig technisch directeur van Promotie 1 
voor teamleider JT/MN.   
 
JT/MN moet zich, om materiaalcommissaris 
Chris Schoon te citeren, primair de vraag 
stellen: ‘Hoe zit het met het materiaal? Nee, 
niet, zoals Chris in het clubblad al opmerkte 

‘het materiaal’ waar DSK het over had, maar 
het spelersmateriaal. Dit is een heikel punt 
want vrijwel alle besturen van Promotie zijn 
op dit punt hopeloos tekort geschoten. 
Hieronder een summier overzicht van sterke 
jeugdleden die bij Promotie opgeleid zijn.  
 
1. Robby Kevlishvili 2332 (Parthena R’dam) 
2. Eric Hennink 2125 (Messemaker 1847) 
3. Maarten van Zetten 2080 (DD) 
4. Pauline van Nies 2107 (DSC) 
5. Eelco Kuipers 2297 (LSG) 
6. Sven Bakker 2145 (LSG) 
7. Igor Coene 2204 (LSG) 
8. Bernard Bannink 2257 (Promotie) 
9. Henk Noordhoek 2046 (Promotie) 
 
De gemiddelde rating van deze negen spelers 
is 2177. Dat is toereikend voor een team dat 
in de eerste klasse van de KNSB volwaardig 
mee kan draaien. Dat dit niet het geval is ligt 
niet aan Bernard en Henk, twee jeugdleden 
van het eerste uur die nog steeds bij Promotie 
spelen, maar aan de zeven jeugdspelers die 
naar andere clubs vertrokken. Dat kan 
natuurlijk altijd gebeuren maar het zou goed 
geweest zijn als Promotie er als club 
tegelijkertijd ook op vooruit gegaan was. Dat 
is duidelijk niet het geval geweest. Ik stel dan 
ook voor om materiaalcommissaris Chris 
Schoon voortaan als makelaar van het 
spelersmateriaal op te laten treden. Uit zijn 
artikel in het laatste clubblad, De Promoot 
63.3, blijkt dat hij hiervoor de juiste 
mentaliteit heeft. Een zin als ‘met ethische 
bezwaren kom je niet ver in geen enkele 
sport’ spreekt boekdelen. Promotie stuurt  
voortaan onze spijkerharde spelersmakelaar 
Chris op LSG, DD, DSC, Messemaker 1847 
en Parthena Rotterdam af als zij aan onze 
jeugdspelers trekken. Die clubs zullen dan 
diep in de buidel moeten tasten of in moeten 
binden. Over een diploma hoeft Chris zich 
geen zorgen te maken want sinds kort mag 
iedereen als spelersmakelaar optreden. 
 
Dat brengt mij bij de vraag hoe we met het 
beschikbare spelersmateriaal een geschikt 
eerste van Promotie samen kunnen stellen. 
Wie waren de spelers die het voorbije seizoen 
hebben laten zien dat ze uit het juiste hout 
gesneden zijn? Dat waren Bernard Bannink 
(voortreffelijk met 7,5 uit 9), Paul van der 



Werve (prima met 6,5 uit 9), Henk 
Noordhoek (keurig met 5,5 uit 9) en Ben 
Ahlers (kan beter met 3,5 uit 8). Maar daarna  
werd het stil. Bert Ouwens (3 uit 9), Manuel 
Nepveu (een uit zes), Nico Peerdeman (een 
uit zes) en Joost Mostert (een halfje uit vijf) 
scoorden duidelijk onder de maat. Wie waren 
de spelers die Promotie 1 tijdens de laatste 
drie ronden redden? Dat waren Bernard (3 uit 
3), Paul (2,5 uit 3), Henk (2,5 uit 3), Jan 
Willem Duijzer (1 uit 2), Ton de Waal (1,5 
uit 2), Sipke de Swart (0,5 uit 2), Bert (een 
mooie revanche met een score van 2 uit 3), 
Sjaak Sibbing (1 uit 2) en Nico (0,5 uit 1). 
 
Met name het optreden van Ton de Waal 
tijdens de laatste twee ronden deed mij goed. 
Ton heeft een ijzersterke wedstrijdmentaliteit 
en is het spelletje duidelijk nog niet verleerd. 
Ook tijdens de laatste ronde stond Ton 
gewonnen toen er door Ton plotsklaps remise 
werd aangeboden. Teamleider Manuel 
Nepveu had dit natuurlijk moeten 
verhinderen. Zijn motief om dit niet te doen 
was dat Promotie 1 hiermee het beslissende 
halfje in de wacht sleepte, zo de wedstrijd 
won en dus niet degradeerde. Kan zijn maar 
toch vergiste Manuel zich. Ik vrees nu voor  
Ton voor een ‘Tragiek in Terneuzen’ trauma. 

 

 
Promotie 1 – SHTV 1 (Z’meer, 25-04-15; rm) 

 
Ton de Waal, op de voorgrond in het zwart, 
kijkt naar Tjomme Klop die nadenkt over zijn 
remise aanbod. Tjomme is wijs en accepteert 
remise. Ton moet nu in therapie want een 
‘Tragiek in Terneuzen’ trauma raak je niet zo 
maar kwijt zoals Manuel zelf maar al te goed 
weet, zie het einde van deze column.  
 

En dan nu mijn voorstel voor het eerste team 
van Promotie voor schaakjaar 2015 – 2016. 
 
Promotie 1, 2015 – 2016. 
1. Bernard Bannink 2260 
2. Paul van der Werve 2172 
3. Ton de Waal 2169 
4. Maarten van Zetten 2080 
5. Ben Ahlers 2067 
6. Jan Willem Duijzer 2052 
7. Henk Noordhoek 2046 
8. Sipke de Swart 2016 
9. Sjaak Sibbing 1964 
 
De gemiddelde rating van 2091 komt overeen  
met die van een middenmoter in de tweede 
klasse KNSB. Daar heeft Promotie 1 vele 
jaren gespeeld en hoort het mijns inziens ook 
thuis. Promotie van Promotie 1 van de derde 
naar de tweede klasse, met JT/MN aan het 
roer, moet het doel voor het komend 
schaakjaar zijn. De mogelijke terugkeer van 
Maarten van Zetten in Promotie 1 zal voor 
menigeen een verrassing zijn. Eigenlijk is er 
van terugkeer geen sprake omdat Maarten 
nog steeds lid is van Promotie. Ook gaf hij er 
in De Promoot 63-2 van december 2014 blijk 
van dat hij het eerste van Promotie een warm 
hart toedraagt. In het eerste van DD heeft 
Maarten geen potten kunnen breken dus lijkt 
het mij voor ‘de Overlopert’ een goed 
moment om terug te keren. Ik acht Maarten in 
staat om in Promotie 1 op het niveau van 
Bernard, Paul, Henk en Ton te presteren. 
 
----------------------------------------------------- 
‘Tragiek in Terneuzen’ van Manuel Nepveu. 
Fragment. De Promoot 37.2, december 1988. 
 
‘Kan ik (Manuel) dit toreneindspel wel 
winnen?’ Meijer fluistert mij in dat het wel 
remise zal zijn. Hij wil naar huis. (…) Ik roep 
de zieke jongeling aan het bord, bied remise 
aan en vervoeg me bij de krasse Meijer. (…) 
De dinsdag daarna ben ik op de club. Een 
analyse van nog geen tien minuten toont me – 
opnieuw – dat dit eindspel gewonnen is en de 
krasse Meijer geeft me gelijk. (…) Ik 
realiseer me dat ik me veel en veel minder rot 
voelde toen ik voor mijn rijbewijs straalde 
(en) toen ik en plein publiek voor een 
zwemdiploma afging. (…) Een gewonnen 
toreneindspel remise geven! 
 

 


