
Paal 17  
 
Op mijn cv staat sinds kort dat ik, behalve van Promotie, ook lid ben van schaakvereniging En 
Passant op Texel. Ik ga graag en geregeld naar Texel en heb me voor het luttele bedrag van 
€60,- bij En Passant als dubbellid aangemeld. Door voorzitter en secretaris werd ik hartelijk 
ontvangen: mijn entree zorgde voor een stijging van het ledental met ca. 10%. Binnenkort 
hoop ik in het eiland-team mijn debuut te maken. Dat kan, want net zoals de tennisbond 
heeft de schaakbond gekozen voor een ruimhartig beleid ten aanzien van de toegang tot de 
externe schaakcompetities. Je mag landelijk én in elke regio spelen, mits je maar lid bent van 
de bijbehorende schaakclubs. Onze voetbalcollega's hebben die luxe niet en zelfs het 
overstappen van de ene vereniging naar de andere is er strikt gereglementeerd, ook voor 
amateurs.  
 
Ik heb eerder geschreven over de magie van het schaken aan zee. Wie kent het einde van de 
film “The Shawsank Redemption” niet, waar de vrienden Red (Morgan Freeman) en Andy (Tim 
Robbins) elkaar aan het Mexicaanse strand weer in de armen sluiten. Ik ben er zeker van dat 
ze diezelfde avond nog op het strand met elkaar geschaakt hebben. In Katwijk aan Zee heb ik 
schaken geleerd en het plezier ervaren van het zomeravondschaak in de strandpaviljoens: in 
de jaren 70 speelden de Katwijkers en de Leidenaren daar maandelijks met veel plezier. De 
piepjonge Jeroen Piket is op die plek, in een totaal ongedwongen sfeer, het zand tussen de 
tenen, zijn toernooileven begonnen. Ontmoetingen van Schaakvereniging Katwijk met 
schaakvrienden uit Lowestoft eindigden steevast met schaken op het strand. In Scheveningen 
zijn er enthousiastelingen die het schaken proberen terug te brengen naar zee. En in Hastings 
en Wijk aan Zee is het schaken gelukkig nooit weg geweest.  
 
Terug naar Texel. Eilanders zijn praktische mensen. Mijn droom van schaakpartijen in het 
strandpaviljoen bij Paal 17, voor mij op loopafstand, zal op korte termijn geen realiteit 
worden. De schaakclub speelt gewoon in Den Burg, in het centrum van Texel. Een paar keer 
per jaar hoop ik mee te gaan spelen. Maar er komt een moment dat ik de vereniging mee ga 
nemen naar zee en dat we daar gaan spelen. Terug naar de kust.  
 

 
Wie mee wil schaken op Texel is welkom, ook al ben je er alleen in de vakanties. Vandaag al 
door je gewoon als (dubbel-)lid bij En Passant aan te melden en af en toe aan te waaien. Maar 
je kunt ook wachten op het toernooi in Paal 17. Want dat gaat er komen.  
 
Jan Willem Duijzer 


