
Martijn Naaijer  

Hoe ben je met schaken in aanraking gekomen?  

Er was een schaakclubje op school vanaf groep 7.  

Hoe oud was je toen?  

10 jaar  

Wat is de hoogste rating die je ooit gehaald hebt?  

2030 oid.  

Tegen welke hoogste ELO rating heb je ooit remise of zelfs winst behaald?  

2200-2300.  

In welke periode was je lid van de SSC?  

2004-2006  

Heb je een leuke anekdote die je op de club hebt meegemaakt? Vertel!  

Ik heb geen bijzondere anekdotes, maar het was altijd erg gezellig na de partijen met Anton 

aan de bar.  

Ook goede herinneringen aan markante leden, zoals Fedde van Tuinen.  

Heb je ooit in het buitenland geschaakt? Hoe ging dat?  

Volgens mij  ben ik nooit verder gekomen dan partijtjes op de camping.  

Als je alles weer over mocht doen, zou je dan weer gaan schaken en waarom?  

Tuurlijk, ik heb goede schaakvrienden en schaken is een mooie manier om jezelf te kwellen.  

Speel(de) je liever met zwart of met wit en waarom?  

Zwart, ik heb een waardeloos witrepertoire.  

Speel je het liefst klassiek, snel of blitz?  

klassiek  

Wie is of was je voorbeeld in het schaken?  

Geen bijzondere voorbeelden.  

Welke openingen speel(de) je het liefst?  

Hollands.  

Hoe wil je herinnerd worden als schaker?  

Ik geloof niet dat er veel te herinneren valt qua schaken.  

Vind je partner het goed dat je schaakt?  

Jazeker, en schaken interesseert haar niet veel. Zo zal het bij de meeste schakers wel gaan.  

Wat is je grootste schaakblunder?  

Allerlei blunders. Teveel om op te noemen.  

Welke zet is de allerbeste die je ooit gedaan hebt? Diagram mag, alleen de zet is ook goed  

1. ..., f5. Geen diagram nodig.  

Besteed(de) je veel tijd aan schaken?  

Nee, ik speel niet veel. IK volg vooral grote toernooien op internet.  

Wat is /was je schaakstijl?  

Ik houd ervan om het initiatief te nemen.  

Wat is /was je insteek op de club? Resultaat of gezelligheid?  

Allebei.  

Wie vind jij de grootste schaker ooit?  

Robert Fischer  

Op welke vraag die hier niet gesteld is wil je toch een antwoord geven? En wat is daarop het 

antwoord?  

Hoe was je tijd bij Soest?  

Dat was geweldig. Ik ben maar 2 seizoenen lid geweest, toen ik een paar jaar in Hilversum, 

maar het was een plezierige en sterke club. Ik heb er geen spijt van dat ik er lid ben geweest.   
 

 



Marcel Nijman 

 

Ik ben begonnen met schaken toen ik 16 was. Op school werd er in de pauzes 

geschaakt, en nadat ik was overgehaald om naar de club te komen was ik 

meteen verslaafd. Tijdens mijn studie deed ik weinig anders dan schaken (en 

schaakboeken kopen). Ik ben lid geweest van de Soester Schaakclub van 1985 

tot ongeveer 1995. 

 

Mijn KNSB-rating is nooit veel soeps geweest, 1678 maximaal. Op toernooien 

haal ik nu meestal een TPR van 1900 tot 1950, en online heb ik ook zoiets, 

dus dat is waarschijnlijk mijn huidige sterkte. 

 

Mijn belangrijkste partij op de club was een externe partij. Ik was als 

laatste over, en het hing van mij af. Ik stond iets slechter in een 

eindspel met twee torens elk en besloot een toren te offeren tegen een paar 

pionnen. Toen snel met mijn koning naar de vrijpionnen en lopen maar! De 

pionnen bleken sterker dan de toren en ik drukte mijn tegenstander van het 

bord af. Zo won ons team de wedstrijd. 

 

Tijdens mijn stage in Moskou heb ik een toernooi gespeeld op de beroemde 

Centrale Schaakclub. De enige partij die mij is bijgebleven was tegen een 

zesjarige jongen. De tafels waren zo groot dat hij op zijn stoel moest 

staan om bij de stukken te kunnen. Zijn opa stond naast het bord de 

blitzpartij te noteren. Ik kreeg in de opening geen voordeel, en stelde de 

rokade bewust uit om een tegengestelde rokade te forceren, er op rekenend 

dat hij te onervaren was om goed op een pionnenstorm te reageren. En 

inderdaad, hij bleef te passief en ik walste over hem heen. Ik betwijfel of 

ik zonder die truuk ook gewonnen zou hebben. 

 

Ik heb jarenlang een wekelijks rapidtoernooi in Brno gespeeld. Meestal werd 

ik eerste of tweede, en omdat de prijzen bestonden uit vouchers betekende 

dat wekelijks een gratis lunch. Behalve als die ene 2300-speler er ook was, 

dan won hij het toenooi. Ik heb zeker tien keer van hem verloren, maar toch 

één keer kunnen winnen. Toevallig was Waldemar daar bij, toen hij bij mij 

in Brno op bezoek was. 

 

Ik speel het liefst met zwart omdat ik niet van symmetrische stellingen 

houd, en met zwart kun je makkelijker de balans verstoren. Vroeger speelde 

ik de Draak en het Koningsindisch. Tegenwoordig speel ik liever de Sniper 

(g6, Lg7 en c5) tegen zowel e4 als d4, omdat minder mensen dat kennen, en 

omdat daar veel van dezelfde patronen vaak terugkomen. Het meeste houd ik 

van partijen met een disbalans (ongelijk materiaal, tegengestelde rokade, 

ontwikkelingsvoorsprong tegenover gezonde pionnenstructuur, etc.) 

 

Ik speel het liefst rapid, omdat je dan net genoeg tijd hebt om een plan te 

maken, en verder veel op intuïtie moet spelen. Blitz is mij iets teveel een 

blunderfeest en in een klassieke partij kun je op een avond eigenlijk maar 

één idee uitproberen. 

 

Mijn bijzonderste partij was een simultaan tegen Garry Kasparov. Ik werd in 

het late middenspel gedwongen tot Pxa8. Hij sloot mijn paard op met Ld8 en 

gebruikte zijn andere loper om mijn paard te slaan. Einde oefening. 

 

Mijn laatste simultaanpartij was tegen David Navara. Ik bleef als laatste 

over, en hij pakte er een stoel en een klok bij. Toen stond ik helaas al 

verloren. Na de partij liet hij me zien hoe ik een paar zetten eerder 

remise had kunnen maken. 

 

Ik ken (en verzamel) veel bordspellen voor twee spelers, maar het 

schaakspel blijft voor mij het mooiste spel, vanwege de combinatie van 

taktiek en strategie. 

  



Walter Seib 

Hoe ben je met schaken in aanraking gekomen? 

Door een schaakboek van Kurt Richter (Kurt Richter een Duitse schaker en auteur 

van schaakboeken. Duits kampioen in 1935 en een briljante aanvallende speler)         

Hoe oud was je toen? 

               12 jaar  

Wat is de hoogste rating die je ooit gehaald hebt? 

               2038 ELO rating 

Tegen welke hoogste ELO rating heb je ooit remise of zelfs winst behaald? 

               In Zurich gewonnen van een grootmeester met een rating van 2510 ELO 

In welke periode was je lid van de SSC? 

               Van 2011 tm 2016 

Heb je een leuke anekdote die je op de club hebt meegemaakt? Vertel! 

               Ik vond de barbecue altijd super leuk en ook na het schaken het biertje aan de bar. 

Heb je ooit in het buitenland geschaakt? Hoe ging dat? 

               Zeker, in Wenen geboren en geschaakt, dan bij de oudse schaakvereniging ter 

wereld bij Zürcher Schachgesellschaft. Later in Bremen en uiteindelijk in Hoofddorp en 

Soest.  

Als je alles weer over mocht doen, zou je dan weer gaan schaken en waarom? 

               Ik zou vroeger beginnen      . Schaak heeft mij veel geleerd, niet opgeven, strategie 

en taktiek, onderschat nooit jouw tegenstander en zo kan ik doorgaan  

Speel(de) je liever met zwart of met wit en waarom? 

               Liever met zwart als het Sicilaans is 

Speel je het liefst klassiek, snel of blitz? 

               Alles is leuk. In de huidige tijd is snel en blitz een leuk tijdverdrijf 

Wie is of was je voorbeeld in het schaken? 

               Altijd Bobby Fischer. Hoe hij zich staande hield tegen de Russische overmacht was 

inspirerend. Alleen de laatste jaren was hij de weg kwijt (helaas….) 

Welke openingen speel(de) je het liefst? 

               Met wit altijd e4 en met zwart Siciliaans 

Hoe wil je herinnerd worden als schaker? 

               Gezellig, aanvallend en niet opgeven 

Vind je partner het goed dat je schaakt? 

               Zeker – in een relatie is vrijheid geven een bijzonder goed. Je bent niet elkaars 

bezit…… 

Wat is je grootste schaakblunder?  

               Teveel om op te noemen 

Welke zet is de allerbeste die je ooit gedaan hebt?  

Besteed(de) je veel tijd aan schaken? 

               Lag aan de periode in mijn leven en carrière. Maar altijd een paar uur per week (nu 

nog steeds iedere dag de schaakpuzzels maken)  

Wat is /was je schaakstijl? 

               Aanvallend en initiatief nemen 

Wat is /was je insteek op de club? Resultaat of gezelligheid? 

               Gezelligheid maar met het team ook resultaat. 

Wie vind jij de grootste schaker ooit? 

               Denk Garry Kasparov 

Op welke vraag die hier niet gesteld is wil je toch een antwoord geven? En wat is 

daarop het antwoord? 

               Hoe hou je een schaakvereniging levend en aantrekkelijk voor leden? 

               Als ik het antwoord wist dan zouden de schaakverenigingen het erg druk hebben       



Anton Visser  

Hoe ben je met schaken in 
aanraking gekomen? 

Via een vriendje op de lagere school 

Hoe oud was je toen? 11 jaar 

Wat is de hoogste rating die 
je ooit gehaald hebt? 

2100 ELO, 2295 ICCF 

Tegen welke hoogste ELO 
rating heb je ooit remise of 
zelfs winst behaald? 

2345 (ICCF), 2250 (Bord) 

In welke periode was je lid 
van de SSC? 

Een langere periode rond 1986 en twee jaar 
rond 2018  

Heb je een leuke anekdote 
die je op de club hebt 
meegemaakt? Vertel! 

Spannendste was de uitwedstrijd waarbij de 
golf van Koen Vegter storing gaf en vermeldde 
dat we direct moesten stoppen wegens 
motorstoring. We reden door en kwamen aan 
en ook weer thuis. Of we gewonnen hebben 
weet ik niet meer. Ook het naar huis brengen 
van lid Jan Voort, met 5+ borrels achter de 
kiezen, op 88 jarige leeftijd was altijd een 
interessante exercitie. Hoe krijg ik hem de trap 
op? (Ereprijsstraat 79, drive-in woning). 

Heb je ooit in het buitenland 
geschaakt? Hoe ging dat? 

Regelmatig in Echternach en ik kom nu nog uit 
voor een team van Nordhorn-Blanke. Verder 
ook wel in de USA. 

Als je alles weer over mocht 
doen, zou je dan weer gaan 
schaken en waarom? 

Ja, maar ik zou niet zoveel boeken meer kopen! 
Ik blijf het een fascinerend spel vinden dat mij 
uitdaagt. Alleen het ELO systeem en al dat 
vergelijken van spelers mag van mij weg. 

Speel(de) je liever met zwart 
of met wit en waarom? 

Meestal liever met wit. Maar heb soms ook 
perioden gehad dat ik het prima vond om met 
zwart de kat uit de boom te kijken. 

Speel je het liefst klassiek, 
snel of blitz? 

15 mins online, Klassiek OTB 

Wie is of was je voorbeeld in 
het schaken? 

Robert James Fischer.  

Welke openingen speel(de) 
je het liefst? 

Met wit Blackmar Diemar , Met zwart Pirc of KI 

Hoe wil je herinnerd worden 
als schaker? 

Als schaakleraar met creatieve ideeën en als 
gezellig teamlid. 



Vind je partner het goed dat 
je schaakt? 

Ja hoor, die stimuleert me vooral in het maken 
van les programma’s die ik momenteel voor 
een lagere school maak. 

Wat is je grootste 
schaakblunder? 

 
Mmm, IBM toernooi, 1972 waar ik in een zet 
kon winnen maar in plaats daarvan een toren 
weggaf. Goede idee, verkeerde uitvoering! 
 

Welke zet is de allerbeste die 
je ooit gedaan hebt? Diagram 
mag, alleen de zet is ook 
goed 

 
18. Lxh7 (Het Oosten 1 – Charlois 2) 

Besteed(de) je veel tijd aan 
schaken? 

Veel in mijn jeugd tot 19 jaar. Nu weer heel veel 
om lesmateriaal te maken.  

Wat is /was je schaakstijl? 
Eerst agressief, tactisch en aanvallend, Op 
latere leeftijd, toen ik bewust werd van ELO – 
ratings,  voorzichtig en te bang om te verliezen. 

Wat is /was je insteek op de 
club? Resultaat of 
gezelligheid? 

Ik kwam voor beide. Zeker toen ik in het eerste 
team speelde. De gezelligheid was een van de 
positieve verschillen met andere clubs. 

Wie vind jij de grootste 
schaker ooit? 

Robert James Fischer 

Op welke vraag die hier niet 
gesteld is wil je toch een 
antwoord geven? En wat is 
daarop het antwoord? 

Wat vond je het leukste aan SCC1922? 
Antwoord : de gezellige avonden die vaak tot 
diep in de nacht duurden omdat Anton (the 
great) dat toestond. Er werden allerlei soorten 
spellen gedaan (vooral kaarten) nadat de 
reguliere partijen waren afgelopen onder het 
genot van vele biertjes. 

 

    

  



Rob Groen: 

Hoe ben je met schaken in aanraking gekomen? Geleerd van mij opa, Oom Jan leert zijn 

neefje schaken hè, van Max Euwe 

 Hoe oud was je toen? 8 jaar of zo iets 

Wat is de hoogste rating die je ooit gehaald hebt? Dat weet ik niet meer. Maar ik speelde 

in die tijd in het eerste en tweede team van SSC. 

Tegen welke hoogste ELO rating heb je ooit remise of zelfs winst behaald? Ook dat weet 

ik niet meer. Maar ik heb wel tegen verschillende grootmeester tijdens simultaan 

wedstrijden gespeeld. Ook georganiseerd door de SSC. Maar of daar winst of remise bij 

geweest is west ik niet meer, denk van niet. 

In welke periode was je lid van de SSC? Niet helemaal zeker, maar rond 1980-2000 

Heb je een leuke anekdote die je op de club hebt meegemaakt? Vertel! 

Heb je ooit in het buitenland geschaakt? Hoe ging dat? Nee, alleen in Nederland 

Als je alles weer over mocht doen, zou je dan weer gaan schaken en waarom? Ja hoor, is 

een super leuke sport/spel, waar je je steeds weer in kan verbeteren. Wat ook leuk is je 

ervaring overbrengen op de jeugd, heb ik tijdens mijn lidmaatschap ook gedaan een aantal 

jaren. Bv opleiding voor een diploma doen (toen: pion, loper, toren en dame diploma) en 

met de kinderen naar het centrale examen en natuurlijk de diploma uitreiking aan het 

einde. 

Speel(de) je liever met zwart of met wit en waarom? Zwart omdat ik dan vaak mijn 

favoriete Franse opening kon spelen. 

Speel je het liefst klassiek, snel of blitz? Klassiek en snel. Klassiek voor de competitie 

wedstrijden en snel voor thuis of op de club-avond. 

Wie is of was je voorbeeld in het schaken? Bobby Fischer, fascinerende persoonlijkheid, 

wel helemaal gek, maar goed. 

Welke openingen speel(de) je het liefst? Met zwart Frans of Scandinavisch (1. e4 d5 2. 

ed5 Dd5), met wit van alles en nog wat. Italiaans, Siciliaans bv. 

Hoe wil je herinnerd worden als schaker? Agressief aanvallen en veel op intuïtie. Maar 

ook openingskennis. 

Vind je partner het goed dat je schaakt? Ja hoor, een vast vrije avond voor haar in de 

week. Weekend competitie iets minder…. haha 

Wat is je grootste schaakblunder? Geen idee meer, geen actieve herinnering aan. 

Welke zet is de allerbeste die je ooit gedaan hebt? Diagram mag, alleen de zet is ook goed 

  



Besteed(de) je veel tijd aan schaken? In de tijd dat ik lid was best veel, uren analyseren 

samen met een vriend, nieuw openingen leren etc. Laatste jaren niet veel meer. 

Wat is /was je schaakstijl? Agressief aanvallen en veel op intuïtie. Maar ook 

openingskennis. 

Wat is /was je insteek op de club? Resultaat of gezelligheid? Resultaat, je bent jong en je 

wilt wat hè! Zeker bij de competitiewedstrijden en toernooien. 

Wie vind jij de grootste schaker ooit? Bobby Fischer, fascinerende persoonlijkheid, wel 

helemaal gek, maar goed. 

Op welke vraag die hier niet gesteld is wil je toch een antwoord geven? En wat is daarop 

het antwoord? 

 

  



Rob Wolzak 

Hoe ben je met schaken in aanraking gekomen? – School schaken (Griftland college) 

Hoe oud was je toen? – 14/15 

Wat is de hoogste rating die je ooit gehaald hebt? – goede vraag ik heb het tijdens mijn 

wedstrijd leiderschap ooit wel eens bijgehouden voor een ieder en opgetekend in het 

clubblad, maar die zijn allemaal verloren gegaan bij het onderlopen van een 

fietskelder 

Tegen welke hoogste ELO rating heb je ooit remise of zelfs winst behaald? – Remise 

tegen Viktor Kortsjnoj (simultaan) 

       In welke periode was je lid van de SSC? – 1977 tot 1990 

Heb je een leuke anekdote die je op de club hebt meegemaakt? Vertel!   

Heb je ooit in het buitenland geschaakt? Hoe ging dat?  

Als je alles weer over mocht doen, zou je dan weer gaan schaken en waarom? 

Speel(de) je liever met zwart of met wit en waarom? -- zwart 

Speel je het liefst klassiek, snel of blitz? -- klassiek 

Wie is of was je voorbeeld in het schaken?  -- Karpov was verdedigend bijna niet te 

verslaan. Had daardoor het geduid om eindeloos te wachten op een foutje en strafte 

dat dan genadeloos af. Zelf zei Karpov ooit, als je een toernooi wilt winnen moet je 

streven naar minimale inspanning maximum resultaat. 

Welke openingen speel(de) je het liefst? – Konings-Indisch 

Hoe wil je herinnerd worden als schaker?  

Vind je partner het goed dat je schaakt? – zeker alleen ben ik nadat ik haar leerde 

kennen na  2 jaar met schaken gestopt vanwege de reisafstand. 

Wat is je grootste schaakblunder?  -- die ben ik vergeten 😊  

Welke zet is de allerbeste die je ooit gedaan hebt? Diagram mag, alleen de zet is ook goed 

Besteed(de) je veel tijd aan schaken?  

Wat is /was je schaakstijl? -- verdedigend 

Wat is /was je insteek op de club? Resultaat of gezelligheid? – gezelligheid  

Wie vind jij de grootste schaker ooit? 

Op welke vraag die hier niet gesteld is wil je toch een antwoord geven? En wat is daarop 

het antwoord? 



 

Wilco de Jongh 

Hoe ben je met schaken in aanraking gekomen? 
Door een klasgenoot op de middelbare school 
  
Hoe oud was je toen? 
12 jaar 
  
Wat is de hoogste rating die je ooit gehaald hebt? 
Geen idee 
  
Tegen welke hoogste ELO rating heb je ooit remise of zelfs winst behaald? 
Geen idee 
  
In welke periode was je lid van de SSC? 
Van ca 2010 tot 2019 
  
Heb je een leuke anekdote die je op de club hebt meegemaakt? Vertel! 
Schiet me niets te binnen, ik vond de jaarlijkse barbecue en spelletjes-avonden 
heel leuk. 
  
Heb je ooit in het buitenland geschaakt? Hoe ging dat? 
Nee 
  
Als je alles weer over mocht doen, zou je dan weer gaan schaken en waarom? 
Jawel. Het is een mooi spel, waar veel in zit, het is een oefening in concentratie 
  
Speel(de) je liever met zwart of met wit en waarom? 
Wit, dan heb je het initiatief 
  
Speel je het liefst klassiek, snel of blitz? 
Klassiek, zo is het bedoeld 
  
Wie is of was je voorbeeld in het schaken? 
Kasparov 
  
Welke openingen speel(de) je het liefst? 
Spaans en Italiaans 
  
Hoe wil je herinnerd worden als schaker? 
Als iemand, die op een goede dag van betere schakers kon winnen en niet 
opgeeft 
  
Vind je partner het goed dat je schaakt? 
Ja, wij laten elkaar gelukkig vrij 
  
Wat is je grootste schaakblunder? 
Je eigen koning schaak zetten 
  
Welke zet is de allerbeste die je ooit gedaan hebt? Diagram mag, alleen de zet is 
ook goed 



Geen idee meer 
Besteed(de) je veel tijd aan schaken? 
Alleen op de vrijdagavond, probeerde wel altijd zo veel mogelijk te gaan, was er 
wel zo’n 40 avonden per jaar 
  
Wat is /was je schaakstijl? 
Aanvallend 
  
Wat is /was je insteek op de club? Resultaat of gezelligheid? 
Gezelligheid. (ook noodgedwongen, ik was niet zo goed haha) 
  
Wie vind jij de grootste schaker ooit? 
Kasparov 
  
Op welke vraag die hier niet gesteld is wil je toch een antwoord geven? En wat is 
daarop het antwoord? 
  
Schaak je nog bij SSC en zo ja waarom wel en zo nee waarom niet? 
Nee. Ik merkte, dat ik steeds vaker niet ging. Het was een klein kringetje met 
mensen van mijn niveau, dat werd soms bijna letterlijk een herhaling van zetten, 
het was weinig verrassend meer. Ook soms weinig mensen om mee aan de bar 
te kletsen. Je moest ook wel eens tegen goede schakers, maar zo’n kansloze 
partij vind ik niet leuk, verschil te groot. 
Daarom heb ik besloten te stoppen in 2019, wel met een beetje pijn in mijn hart. 
Daar komt bij dat ik naast mijn werk veel sport, uit ga en veel andere hobby's 
heb, ook droeg bij aan de beslissing. 

 

  



Jeroen Smits: 

 

Hoe ben je met schaken in aanraking gekomen? 

 Op jonge leeftijd geleerd van mijn vader 

Hoe oud was je toen? 

 Een jaar of 6 

Wat is de hoogste rating die je ooit gehaald hebt? 

 1803 

Tegen welke hoogste ELO rating heb je ooit remise of zelfs winst behaald? 

 Intern: winst tegen Eric (wanneer precies en welke rating moet ik je schuldig blijven) 

 ratingpartij: Remise tegen Carl Wustefeld (2282) in de sgs competitie van 2015/2016 

In welke periode was je lid van de SSC? 

 Sinds 1998 tot heden 

Heb je ooit in het buitenland geschaakt? Hoe ging dat? 

 Ik heb een paar keer meegedaan met schaaktoernooi tijdens de Gentse feesten in Gent.  

 Was erg gezellig en uiteindelijk in de grote middenmoot ge-eindigd 

Als je alles weer over mocht doen, zou je dan weer gaan schaken en waarom? 

 Ja, vind het nog steeds leuk elke week een potje te spelen en Soest is gewoon een hele 

 gezellige club. 

Speel(de) je liever met zwart of met wit en waarom? 

 Wit, meer controle over wat voor opening/stelling op het bord komt (en het is ook iets 

 beter, al zegt dat niet veel op mijn niveau :)) 

Speel je het liefst klassiek, snel of blitz? 

 Klassiek. Maar blitz als het meer om de gezelligheid gaat 

Welke openingen speel(de) je het liefst? 

 London system 

Besteed(de) je veel tijd aan schaken? 

 Wisselend, maar de laatste tijd voornamelijk als vrijwilliger bij het schaken dan aan 

 schaken 

Wat is je insteek op de club? Resultaat of gezelligheid? 

 Gezelligheid 

  

  



Ilco Nijstad 

Tegen welke hoogste ELO rating heb je ooit remise of zelfs winst behaald?  

Tegen Eric (2300+) heb ik ooit wel eens een remise behaald. Dat was ver na 1 
uur ’s nachts en wij dronken op dat moment noodgedwongen bier omdat de wijn 
op was (of was het nou wijn omdat het bier op was?) maar het heeft ongetwijfeld 
geholpen. 

        In welke periode was je lid van de SSC?  

 Vanaf 1971 een paar jaar en daarna vanaf 2007 tot en met 2010. 

 Speel(de) je liever met zwart of met wit en waarom? Geen voorkeur 

Speel je het liefst klassiek, snel of blitz? – snel 

Wie is of was je voorbeeld in het schaken?  

In de jaren 70, een tijd dat er veel minder media waren dan er nu zijn, was 
schaken toch regelmatig voorpagina nieuws en zelfs het zeven- en acht uur 
journaal openden er soms mee. Het doorbreken van de Sowjet schaak 
hegemonie door Fischer was gedurende een paar jaar wereldnieus. Bijna 
iedereen, ook de niet schakers, wist wie hij was en wat hij deed, hij was toend 
echt een fenomeen. 

Welke openingen speel(de) je het liefst? Open stellingen, zowel met wit als met 
zwart.  

Wat is je grootste schaakblunder? Dat waren er talloze, maar een van de meest 
gedenkwaardige was de volgende. Mijn tegenstander, die met wit in een in mijn 
ogen hopeloze stelling zat, hief een schaakje door er iets tussen te zetten, keek 
mij even meewarig aan en zette vervolgens de klok stil. Dat begreep ik wel, want 
hij stond toch wel zo ontzettend slecht en zou met een zet of vier wel mat gaan, 
dacht ik. We liepen vervolgens samen naar de bar en op de vraag “En?” van 
iemand aan de toog, zei hij: ”Gewonnen” en dat op een manier alsof hij het ook 
nog meende. Enige consternatie was het gevolg en wij terug naar het bord dat er 
gelukkig nog in de eindstand stond. Het 'iets er tussen zetten’ bleek niet slechts 
het schaakje op te heffen, maar tevens een aftrekmat geweest te zijn. Maar goed 
dat iemand de vraag “En?” stelde. Wij zijn daarna maar aan het bier gegaan. 

Welke zet is de allerbeste die je ooit gedaan hebt? Diagram mag, alleen de zet is 
ook goed 

Th1-h3, een zet uit oerbronnen geput, zo zei iemand na afloop in de analyse. De 
rest van die partij van heel lang geleden ben ik inmiddels vergeten, maar die zet 
en zelfs een deel van die stelling, zie ik nog zo voor me. Het bleek later ook de 
enige tot winst leidende zet te zet te zijn. Bijzonder hoe het geheugen soms 
werkt. 

 Wat is /was je schaakstijl?  



Er op en er over (of er onder) 

Wie vind jij de grootste schaker ooit? 

Dat hangt een beetje van de meetlat af denk ik. 

 Je zou kunnen zeggen Lasker, een goede vriend van Einstein overigens, die 27 
jaar lang onafgebroken wereldkampioen was.Of misschien Capablanca? Zonder 
al te veel kennis van theorie speelde hij nagenoeg foutloos schaak en werd daar 
wereld kampioen mee; puur onversneden talent. Max Euwe dan? Objectief 
misschien niet de sterkste van allemaal, maar hij heeft het als echte amateur 
schaker (hij was wiskundige van beroep) toch maar tot wereldkampioen geschopt. 
Fischer was dan weer op vele punten het tegenovergestelde van Euwe. School 
heeft hij niet afgemaakt, maar op schaakgebied stak hij verder boven zijn 
generatie uit dan iemand anders voor of na hem ooit presteerde. Kasparov zou 
natuurlijk ook kunnen. Hij was immers bijna 20 jaar onafgebroken nummer 1 van 
de wereld, of is Carlsen misschien dan toch weer beter? Lastig, maar als ik er dan 
toch een moet kiezen, dan uiteindelijk toch Fischer.  

 

  



Roderick Loeber 

Hoe ben je met schaken in aanraking gekomen? 
Ik denk dat het in 1989 was dat er in Soest een basisschool schaak kampioenschap werd 
georganiseerd. Ik zat zelf toen nog in groep 6 en mocht derhalve niet meedoen. 
Maar vanuit de Da Costa school was er grote animo in groepen 7-8. Veel kinderen 
werden vervolgens lid van de SSC1922, waaronder ook mijn zus.  
Thuis schaakten we af en toe met mijn vader, maar mijn lidmaatschap bij de SSC1922 
volgde snel na het kampioenschap. 
Overigens denk ik dat het nog altijd het laatste individuele basisschool kampioenschap is 

geweest, waardoor Hugo van Hengel nog altijd regerend kampioen is 🙂. 
 
Hoe oud was je toen? 
Ik zal 10 jaar geweest zijn.  
 
Wat is de hoogste rating die je ooit gehaald hebt? 
2210 (FIDE) en ergens rond 2180 (KNSB) 
 
Tegen welke hoogste ELO rating heb je ooit remise of zelfs winst behaald? 
Tellen gemiste kansen ook? Ik heb wel eens van IM Merijn van Delft gewonnen. Hij had 
toen een rating van 2413. 
 
In welke periode was je lid van de SSC? 
Vanaf 1989 tot heden. 
 
Heb je een leuke anekdote die je op de club hebt meegemaakt? Vertel! 
In alle jaren zijn dat er heel wat geweest.  
Een grappig moment was toen een niet nader te noemen clubgenoot (hij weet het wel) 
tijdens een serieuze partij zijn veel grotere tegenstander steeds kleine schopjes tegen de 
schenen aan het uitdelen was. Op een gegeven moment was zijn tegenstander het zat en 
die wilde terugschoppen. Maar in plaats daarvan schopte hij met z'n bovenbeen de hele 
tafel om. Het droge commentaar van een speler aan een naastgelegen bord: "Dat is ook 
een manier van opgeven!". 
 
Of ooit tijdens een teamwedstrijd had student Marc Vermulst, zoals een goed student 
betaamd, geen lunch in huis en was zodoende zonder eten naar Zoetermeer afgereisd. 
Rond een uur of half twee begon hij toch wel honger te krijgen, keek de zaal rond, en zag 
de tas van de 11-jarige Daniël Stellwagen met de uitstekende broodtrommel. Marc liep 
naar de tas, pakte de broodtrommel, zag de keurig verzorgde lunchbroodjes en pakte er 
eentje uit. Hij at hem op en ging weer achter het bord zitten. Bram Otto, Hugo van 
Hengel en ik zagen het gebeuren en moesten er wel om lachen. Daniël had de boterham 
niet gemist, bleek achteraf. En Marc en Daniël wisten hun partijen aan borden 1 en 2 
allebei te winnen. Eind goed, al goed! 
 
Heb je ooit in het buitenland geschaakt? Hoe ging dat? 
Ik heb ooit het camping-toernooi in Spanje gewonnen! 
En daarnaast natuurlijk enkele edities van het zomertoernooi in Gent, waar ik twee keer 
de allerlaatste partij van het toernooi speelde. Zoveel publiek trekken mijn partijen 
doorgaans niet, maar als de mensen op de prijsuitreiking wachten, is kijken naar een 



tijdnood-duel heel vermakelijk. Ze waren er zelfs voor op tafels geklommen om het slot 
te kunnen zien. 
 
Als je alles weer over mocht doen, zou je dan weer gaan schaken en waarom? 
Ja, omdat in alle rust nadenken over de juiste voortzetting zowel kalmerend als een 
uitdaging is. 
 
Speel(de) je liever met zwart of met wit en waarom? 
In de teamwedstrijden heb ik over het algemeen meer met zwart gespeeld. Kennelijk heb 
ik het vermogen om in iets slechtere stellingen goed stand te houden. 
Dan kun je toch beter daarvoor een zwartbeurt gebruiken en tegelijkertijd konden mijn 
medespelers met wit de punten binnenhalen. 
 
Speel je het liefst klassiek, snel of blitz? 
Het liefst speel ik klassiek, omdat je dan echt de mogelijkheid hebt om goed over de 
stelling na te denken. 
Maar mijn grootste prijs in mijn historie bij de SSC1922 was het winnen van het jaarlijkse 
snelschaaktoernooi in een toch wel sterk bezet veld. 
 
Wie is of was je voorbeeld in het schaken? 
Ik heb geen echt voorbeeld in schaken. Wel ben ik blij dat ik de schaakreis van Daniël 
Stellwagen van dichtbij heb mogen meemaken. 
Als kleine jongen kwam hij nog eens bij mij thuis om twee partijen van een uur p.p.p.p. te 
spelen ter voorbereiding op een NK-jeugd. 
Daniël won ze allebei en daarna ook het NK! 
 
Welke openingen speel(de) je het liefst? 
Ik ben niet echt een opening-kenner (understatement), maar in het Frans heb ik wel een 
aantal varianten paraat. 
 
Hoe wil je herinnerd worden als schaker? 
Als 'de teamleider', maar ook als iemand die laat zien dat er altijd meer in de stelling zit 
dan op het eerste oog lijkt. 
Heel vaak heb ik mijn teamgenoten met ongeloof in hun ogen uitgelegd dat mijn 
'hopeloze stelling' toch goed was voor een half of heel punt. 
 
Vind je partner het goed dat je schaakt? 
Ja, het zou wel een beetje jammer zijn als dat niet zo zou zijn. Tegelijkertijd is in het 
gezinsleven er minder tijd voor schaken en moeten er soms keuzes gemaakt worden. 
 
Wat is je grootste schaakblunder?  
Ik zette ooit in een KNSB-bekerwedstrijd mijn dame op een gedekt veld. Die deed wel 
pijn, zeker omdat we met 2,5-1,5 verloren. 
Maar mijn echt grootste schaakblunder was in een partij tegen een sterke schaker (Otto 
Wilgenhof) in Arnhem.  

Ik wist een matige stelling om te toveren in een heksenketel (zie hierboven 😉) en daarin 
had ik een paardvork op koning en dame. 
In de tijdnood deed Otto nog een zet met de koning, waarna ik de dame had moeten 
slaan. In plaats daarvan dacht ik 'voor een keer niet materialistisch' te zijn en zag mat in 
twee. 



Maar na mijn dameschaak keek Otto me raar aan: de dame stond gepend door zijn 
dame. Dus in plaats van damewinst werd het dameruil. En sowieso was mijn mat in twee 
slecht, want als ik met de dame had mogen spelen, dan had ik ook direct mat kunnen 
zetten... 
 
Welke zet is de allerbeste die je ooit gedaan hebt? Diagram mag, alleen de zet is ook 
goed 
De beste zet die ik ooit deed was in een partij in de wedstrijd tegen Unitas 2. Het was 
een volledig stukoffer met wit midden in de opening, waarna zwart nog lang kon 
doorspelen, maar niet meer genoeg kon herstellen. 
Die partij ben ik echter kwijt. 
 
De zet in onderstaand diagram komt uit mijn partij tegen FM Adrian Clemens: 
 

 
16... Pxg2! waarna het wit niet meer lukt om de stelling droog te houden. 
(er volgde 17.Kxg2 Dg6+ 18.Kh1 Lxd4 19.Lxd4 Pf3 20.Pd2 Dh5 21.Pxf3 Qxf3+ 22.Kg1 Te6 
23.Tfd1 Dh3 24.Dc2 Tg6+ 25.Dxg6 hxg6, etc.) 
 
Besteed(de) je veel tijd aan schaken? 
Nee, maar ik volg het schaken wel, waardoor je toch wel over veel stellingen nadenkt. 
 
Wat is /was je schaakstijl? 
Geen idee, maar ik heb het idee dat strategische stellingen mij goed liggen. 
 
Wat is /was je insteek op de club? Resultaat of gezelligheid? 
De combinatie van beide. Bij de teamwedstrijden in de KNSB-competitie gaat het 
natuurlijk om het resultaat (van het team in ieder geval), met daarnaast de gezelligheid 
onderling. 
De SSC1922 staat natuurlijk ook bekend om de lange en vooral erg gezellige 
clubavonden! 
 
Wie vind jij de grootste schaker ooit? 



Er zijn verschillende grote kampioenen geweest in de historie van het 
wereldkampioenschap. In mijn jeugd was Kasparov natuurlijk de grootste schaker met 
zijn aanvallende spel. 
Carlsen heeft vervolgens het schaakspel ook weer verbeterd met zijn ongeëvenaarde 
spelinzicht.  
 
Op welke vraag die hier niet gesteld is wil je toch een antwoord geven? En wat is 
daarop het antwoord? 
Hoe kan het dat veel leden van de SSC1922 vaak jarenlang lid blijven? De sfeer binnen de 
club is zodanig dat iedereen mee mag en kan doen. Ondanks dat schakers vaak typisch 
gedrag kunnen vertonen, denk ik dat bij de SSC1922 iedereen open staat voor elkaar. 
Hierdoor is er een familiaire sfeer waarbij de leden de clubavonden kunnen beleven op 
de manier die het beste bij hun past. Dat is een groot goed! 

 

 

 

 

  



Jan de Gier: 

Hoe ben je met schaken in aanraking gekomen? 

 

Ik heb het van mijn vader geleerd 

 

Hoe oud was je toen? 10 

 

Wat is de hoogste rating die je ooit gehaald hebt? Weet ik niet meer, rond 2180 

 

Tegen welke hoogste ELO rating heb je ooit remise of zelfs winst behaald? Iemand met 

ongeveer 2450. Ik heb ook nog eens van Jorden van Foreest gewonnen in een potje 

snelschaken (haha, hij was toen 7 of zo, zijn vader is een studievriend van me). 

 

In welke periode was je lid van de SSC? 1979-1998 

 

Heb je een leuke anekdote die je op de club hebt meegemaakt? Vertel! 

 

Heel veel goede herinneringen, we hadden een leuke groep jonge mensen die vaak tot 

(erg) laat bleven hangen. Veel gelachen met snel- en doorgeefschaak. 

 

Heb je ooit in het buitenland geschaakt? Hoe ging dat? 

 

We hebben een paar keer meegedaan op het zomer toernooi in Biel. Dat was heel leuk 

omdat we met een groep in de buurt kampeerden. Ik heb ook nog in Australie een toernooi 

gespeeld, maar toen was ik eigenlijk al niet meer actief als schaker. 

 

Als je alles weer over mocht doen, zou je dan weer gaan schaken en waarom? 

 

Ja, ik heb veel vrienden gemaakt tijdens de tijd dat ik schaakte, en zag een aantal mensen 

regelmatig buiten de club. Scgakers zijn toch een bepaald slag mensen en we hadden ook 

andere interesses gemeen.  

 

Speel(de) je liever met zwart of met wit en waarom? 

 

Zwart natuurlijk  omdat ik siciliaans kon spelen! 

 

Speel je het liefst klassiek, snel of blitz? 

 

Klassiek en snel. 

 

Wie is of was je voorbeeld in het schaken? 

 

Ik groeide op met Kasparov die een groot idool was, ook Bronstein, Sharon, Timman en 

Tal, en later Rapport. 

 

Welke openingen speel(de) je het liefst? 

 

Siciliaans met zwart, Nimzo-Indisch met wit 

 

Hoe wil je herinnerd worden als schaker? 

 

Origineel en aanvallend. 

 



Vind je partner het goed dat je schaakt? 

 

Heeft ze altijd gedaan, maar ik schaak nu niet meer actief. 

 

Wat is je grootste schaakblunder?  

 

Dat ik gestopt ben.  

 

Welke zet is de allerbeste die je ooit gedaan hebt? Diagram mag, alleen de zet is ook goed 

 

La7 (sneaky loper) 

 

Besteed(de) je veel tijd aan schaken? 

 

Ja, teveel waarschijnlijk, zeker tijdens mijn schooljaren. 

 

Wat is /was je schaakstijl? 

 

Origineel en aanvallend. 

 

Wat is /was je insteek op de club? Resultaat of gezelligheid? 

 

Gezelligheid maar ik ben ook clubkampioen geweest. 

 

Wie vind jij de grootste schaker ooit? 

 

Moeilijk, ik denk toch Kasparov 

 

Op welke vraag die hier niet gesteld is wil je toch een antwoord geven? En wat is daarop 

het antwoord?x 

 

PS we hadden indertijd een heel sterk A1 jeugd team, met en zijn ooit eens bijna 

Nederlands kampioen geworden. Eric de Haan weet daar nog wel details van. 

 
                          Xxx 

  



Mark Leegwater: 

Hoe ben je met schaken in aanraking gekomen? 

Oom Jan heeft mij leren schaken 

Hoe oud was je toen? 

8 jaar 

Wat is de hoogste rating die je ooit gehaald hebt? 

1570 (geloof ik) 

Tegen welke hoogste ELO rating heb je ooit remise of zelfs winst behaald? 

Geen flauw idee 

In welke periode was je lid van de SSC? 

1986-1989 en 2000- tot heden 

Heb je een leuke anekdote die je op de club hebt meegemaakt? Vertel! 

Heb je ooit in het buitenland geschaakt? Hoe ging dat?, 

 Portugal, Frankrijk ……..allemaal zónder sportief succes maar wel met plezier 

Als je alles weer over mocht doen, zou je dan weer gaan schaken en waarom? 

 Ja hoor, het geeft ontspanning 

Speel(de) je liever met zwart of met wit en waarom? 

 Voorheen zwart, maar nu mijn openingen wat stabieler [ alles is relatief maar in dit geval 

ook subjectief ] zijn wit   

Speel je het liefst klassiek, snel of blitz? 

 5 minuten potjes zijn voor mij favoriet 

Wie is of was je voorbeeld in het schaken? 

Ik probeer toch regelmatig mijn licht op te steken bij onze clubkampioen.  

Welke openingen speel(de) je het liefst? 

Schotse partijen  

Hoe wil je herinnerd worden als schaker? 

Een gezellige thuisschaker op clubniveau  

Vind je partner het goed dat je schaakt? 

Ja hoor 

Wat is je grootste schaakblunder? 

Dat zijn er veel geweest       

Welke zet is de allerbeste die je ooit gedaan hebt? Diagram mag, alleen de zet is ook 

goed  -- 

Besteed(de) je veel tijd aan schaken? 

Tegenwoordig speel ik veel ‘snelle potjes’ op de smartphone. Nauwelijks meer achter een 

bord.  

Wat is /was je schaakstijl? 

Intuitief 

Wat is /was je insteek op de club? Resultaat of gezelligheid? 

100 % gezelligheid 

Wie vind jij de grootste schaker ooit? 

Magnus Carlsen 
    Xxx 

 

  



Hugo van Hengel - SSC 100 jaar 

 
Hoe ben je met schaken in aanraking gekomen? 
Ik was 5 jaar toen ik leerde schaken van mijn vader. Toen ik 9 jaar was, werd ik lid 
van de Soester Schaakclub. 
 
Wat is de hoogste rating die je ooit gehaald hebt? 
2298 
 
Tegen welke hoogste ELO rating heb je ooit remise of zelfs winst behaald? 
Ik heb ooit remise gespeeld tegen GM Jan Timman in een KNSB-teamwedstrijd. 
 
In welke periode was je lid van de SSC? 
1987-2003 
 
Heb je een leuke anekdote die je op de club hebt meegemaakt? Vertel! 
Ik heb niet echt een anekdote, maar ik heb wel veel goede herinneringen aan alle 
jeugdwedstrijden en jeugdtoernooien in het hele land. Jeugdleider Rob van Aurich 
reed iedereen naar vele toernooien. Ik kan mij Wolvega, Meppel, en ook Gent in 
België herinneren. Dat was altijd zeer geslaagd.  
 
Heb je ooit in het buitenland geschaakt? Hoe ging dat? 
Ik heb verschillende toernooien in het buitenland gespeeld, België, Frankrijk, Spanje, 
Tsjechië. Momenteel speel ik veel in Zweden, waar ik ook woon.  
 
Als je alles weer over mocht doen, zou je dan weer gaan schaken en waarom? 
Ja natuurlijk! Schaken is fantastisch! 
 
Speel(de) je liever met zwart of met wit en waarom? 
Wit of zwart maakt mij niks uit. Ik speel met beide kleuren graag.  
 
Speel je het liefst klassiek, snel of blitz? 
Klassiek, dan heb je tenminste tijd om eens rustig na te denken. Ik heb in mijn leven 
duizenden snelschaakpartijen gespeeld, maar de lange partijen bevallen me steeds 
meer.  
 
Wie is of was je voorbeeld in het schaken? 
Vishwanathan Anand 
 
Welke openingen speel(de) je het liefst? 
Ik vind het fijn als mijn tegenstander een gambiet speelt, dan pak ik al het materiaal, 
verdedig een poosje, en win in het eindspel. Voorkeur: Koningsgambiet met zwart (1. 
e4 e5 2. f4 gxf4! 3. Pf3 g5! en zwart wint). 
 
Vindt je partner het goed dat je schaakt? 
Ze vindt het prima, maar zelf schaakt ze absoluut niet.  
 
Welke zet is de allerbeste die je ooit gedaan hebt?  
 



 
 
In de diagramstelling had ik zwart tegen Björn Andersson (Stockholm, 2021). Hoe 
wint zwart? De pion van c3 moet naar de overkant, maar de witte pionnen zijn ook 
gevaarlijk. Ik speelde 1. … Lf3!! met als idee dat als wit slaat met 2. Kxf3, dan volgt 2. 
…  c2 3. f7 c1D 4. f8D Df1 met damewinst. En op 2. Ke1 volgt 2. … Ke3 3. f7 c2 4. 
f8D c1D mat. Wit sloeg echter niet op f3, maar speelde Kf2, maar dat verloor ook: 2. 
Kf2 c2 3. f7 c1D 4. f8D De3 5. Kg3 Dg1 0-1. Het mooie was dat ik de zet Lf3 al van 
verre zag aankomen, en hem uiteindelijk ook nog kon spelen.  
 
Wat is /was je insteek op de club? Resultaat of gezelligheid? 
Gezelligheid op de club is het allerbelangrijkste! 

Ben je weleens clubkampioen geweest van de Soester Schaakclub? 

Ja, in 2001 won ik de finaledriekamp van Daniël Stellwagen en Eric de Haan. 😊 

 

  



Josko Sulenta: 

Hoe ben je met schaken in aanraking gekomen? 

Op school waar ik zat, zaten er jongens die later zelfs IGM zijn geworden. 

Miso Cebalo (overleden 2 geleden ), Srdjan Marangunic en mijn grote vriend, IM Goran 

Antunac. 

Ik kon mij uiteraard niet met hen meten, maar ze hebben wel gezorgd dat ik het spel ook 

ging “studeren” 

Hoe oud was je toen? 

14 jaar ongeveer. 

Wat is de hoogste rating die je ooit gehaald hebt? 

Weet ik niet precies, ergens rondom 1860. 1900 heb ik in ieder geval nooit  behaald. 

Tegen welke hoogste ELO rating heb je ooit remise of zelfs winst behaald? 

Remise tegen IGM Miles in een simultaanseance. 

In welke periode was je lid van de SSC? 

Vanaf 1977 tot ongeveer 2012/13; weet ik niet precies. 

Heb je een leuke anekdote die je op de club hebt meegemaakt? Vertel! 

Neen, helaas. Wel een grappig waar gebeurd verhaal van mijn zwager Kovacevic:  

Tijdens een (internationaal) toernooi in een partij waar hij zwart had, ging het zo. 1. e4 

Pf6, 2. e5 Pg8. Op dat moment kwam de scheidsrechter langs en zette doodgewoon de 

witte pion terug op e4. 

Heb je ooit in het buitenland geschaakt? Hoe ging dat? 

Neen, geen toernoien. 

Als je alles weer over mocht doen, zou je dan weer gaan schaken en waarom? 

Ja zeker, schaken is niet alleen een spel, schaken is kunst, wiskunde, filosofie, schaken is 

a style of life. 

Speel(de) je liever met zwart of met wit en waarom? 

Had geen voorkeur. 

Speel je het liefst klassiek, snel of blitz? 

Klassiek. 

Wie is of was je voorbeeld in het schaken? 

IGM Vlado Kovacevic. 

Welke openingen speel(de) je het liefst? 

“London” met wit en “Aljechin” met zwart. 

Hoe wil je herinnerd worden als schaker? 

Laat me niet lachen, zeg. 

Vind je partner het goed dat je schaakt? 

Ja zeker. 

Wat is je grootste schaakblunder? 

Die zijn niet te tellen.  

Welke zet is de allerbeste die je ooit gedaan hebt? Diagram mag, alleen de zet is ook goed 

Is dit een grap? 

Besteed(de) je veel tijd aan schaken? 

Veel te weinig! 

Wat is /was je schaakstijl? 

Kan ik moeilijk zeggen, weet ik niet, Maar ik denk dat ik betere strateeg was dan een 

tacticus. 

Wat is /was je insteek op de club? Resultaat of gezelligheid? 

Eerst, tot begin van de jaren ‘90, de resultaat, later de gezelligheid. 

Wie vind jij de grootste schaker ooit? 

Bobby Fischer!!! 

Op welke vraag die hier niet gesteld is wil je toch een antwoord geven? En wat is daarop 

het antwoord? 

https://context.reverso.net/vertaling/engels-nederlands/style+of+life


Maarten  Strating 

Hoe ben je met schaken in aanraking gekomen?  

Via vader en opa. 

Hoe oud was je toen?  

6 

Wat is de hoogste rating die je ooit gehaald hebt?  

1600 

Tegen welke hoogste ELO rating heb je ooit remise of zelfs winst behaald?  

Ooit een keer gewonnen van een tegenstander met 1750, maar het is bij die ene keer 

gebleven. 

In welke periode was je lid van de SSC?  

1993-2001 

Heb je een leuke anekdote die je op de club hebt meegemaakt? Vertel!  

Bij de senioren competitie was er vaak een vast clubje dat vrij vroeg klaar was en dan bij 

Anton aan het bier was. Ik was zelf ook nog wel eens vroeg klaar, in één van die 

gesprekken vroeg Jan van Bakel of Johan Kooger of ik wellicht Marxistisch werd 

opgevoed. Toen ik later thuis opzocht wat dat zou moeten betekenen, konden we daar 

thuis wel om lachen :). De aanleiding weet ik helaas niet meer.  

Heb je ooit in het buitenland geschaakt? Hoe ging dat?  

Op Curaçao heb ik op Schaakclub Janwé gezeten en een keer deelgenomen aan het al daar 

gehouden Amstertoernooi in 1991. Er waren zelfs spelers die vanaf Bonaire naar Curaçao 

kwamen om te spelen. Ik weet de score nog, 3 uit 5. Als prijs was er voor mij een bierglas 

en bierflesisolatiehoesje. Toch mooi voor een 7-jarige.  

Als je alles weer over mocht doen, zou je dan weer gaan schaken en waarom? 

Ja, de Soester SC was (is?!) een leuke gezellige club waar ik graag de vrijdagavond was. 

Speel(de) je liever met zwart of met wit en waarom?  

Wit, toch een klein beginnersvoordeel. 

Speel je het liefst klassiek, snel of blitz?  

Klassiek 

Wie is of was je voorbeeld in het schaken?  

Hans Böhm, maar meer vanwege zijn leuke manier van schaken promoten e.d. dan 

vanwege zijn prestaties. 

Welke openingen speel(de) je het liefst?  

Italiaans.  

Hoe wil je herinnerd worden als schaker? 

Als een prutser die af en toe een gevaarlijke dag had.  

Vind je partner het goed dat je schaakt?  

Ja hoor 

Wat is je grootste schaakblunder?  

Heeft u even? 

Welke zet is de allerbeste die je ooit gedaan hebt? Diagram mag, alleen de zet is ook goed 

Besteed(de) je veel tijd aan schaken?  

Nee, dat viel mee. 

Wat is /was je schaakstijl?  

Aanvallend, daarbij de verdediging nog wel eens verontachtzamende. 

Wat is /was je insteek op de club? Resultaat of gezelligheid?  

Gezelligheid  

Wie vind jij de grootste schaker ooit? 

Geen mening. 

Op welke vraag die hier niet gesteld is wil je toch een antwoord geven? En wat is daarop 

het antwoord? 

[geen 



Mattias vd Wal 

 

Hoe ben je met schaken in aanraking gekomen?  

- Ik ging met mijn broer mee naar de schaakclub. Toen ben ik voor het eerst gaan schaken en 

het beviel me enorm.  

Hoe oud was je toen?  

- 6 jaar oud  

Wat is de hoogste rating die je ooit gehaald hebt?  

- 1742  

Tegen welke hoogste ELO rating heb je ooit remise of zelfs winst behaald?  

Extern heb ik van iemand met een rating van 1850 gewonnen, tegen iemand van 1950 remise 

gespeeld.  

Intern is mijn grootste overwinning tegen Erik Smedema.  

Tijdens het oliebollentoernooi heb ik ooit van Reynir gewonnen.  

In welke periode was je lid van de SSC?  

2006- heden  

 

Heb je een leuke anekdote die je op de club hebt meegemaakt? Vertel!  

Ik kan me nog goed herinneren dat wij met 4-0 wonnen van de uiteindelijke kampioen bij de 

jeugd. Beloning? Bitterballen op de club.  

 

Heb je ooit in het buitenland geschaakt? Hoe ging dat?  

Alleen online.  

 

Als je alles weer over mocht doen, zou je dan weer gaan schaken en waarom?  

Zeker wel, het blijft toch een leuk spelletje.  

 

Speel(de) je liever met zwart of met wit en waarom?  

Het maakt mij niet zoveel uit, theorie ken ik toch niet.   

 

Speel je het liefst klassiek, snel of blitz?  

Ik houd van rapid, maar ook blitz schaken vind ik zeker leuk.  

 

Wie is of was je voorbeeld in het schaken?  

Henk Weenink, als jeugdtrainer heeft hij mij geinspireerd. Hij was anders dan de anderen en 

dat vond ik zo leuk.  

 

Welke openingen speel(de) je het liefst?  

Londen, maar niet volgens de theorie, want dat ken ik niet.  

 

Hoe wil je herinnerd worden als schaker?  

Iemand met wie je een gezellige avond kon beleven, of je nou wint of verliest.  

 

Vind je partner het goed dat je schaakt?  

Niet van toepassing.  

 

Wat is je grootste schaakblunder?  

Op zet 3 een stuk weggeven met wit.   

 

Welke zet is de allerbeste die je ooit gedaan hebt? Diagram mag, alleen de zet is ook goed  



Oeh, dat weet ik niet. Ik kan me wel de beste partij herinneren. Ik speelde tegen Sven, klein 

jochie met een enorm grote mond. Altijd stoer te doen dat hij de beste is. In 12 zetten gaf hij 

op na knap positiespel en een offer. Hij liep de zaal uit, met de deur smijtend.  

 

Besteed(de) je veel tijd aan schaken?  

Nee, niet echt. De schaakavonden en ik speel online.  

 

Wat is /was je schaakstijl?  

Degelijk, maar als ik kan offeren dan doe ik het.   

 

Wat is /was je insteek op de club? Resultaat of gezelligheid?  

Gezelligheid, 100%. Maakt niet uit of ik win of verlies.  

 

Wie vind jij de grootste schaker ooit?  

Magnus Carlsen, zo lang al kampioen, in een tijd waarin alle sporten professioneler worden, 

petje af.   

Op welke vraag die hier niet gesteld is wil je toch een antwoord geven? En wat is daarop het 

antwoord?  

Geen vraag.  

 
  



Guus van Lingen 

Hoe ben je met schaken in aanraking gekomen? 

Toen ik 40 jaar geleden van Amsterdam naar Huizen verhuisde wilde ik mensen leren kennen in het dorp. 
Ben toen bij de Huizense schaakvereniging gaan spelen. 
Hoe oud was je toen? 

Ik was toen rond de 30 jaar 

 
Wat is de hoogste rating die je ooit gehaald hebt? 
Mijn hoogste Fide rating was 1814 in mei 2011. Tijdje terug dus... 

 
Tegen welke hoogste ELO rating heb je ooit remise of zelfs winst behaald? 
Ik heb de eer te mogen spelen tegen Vlatko Kovačević in een simultaanpartij. Ik won met 
veel geluk van de grootmeester die destijds een rating had van rond de 2500. 
In welke periode was je lid van de SSC? 

Dat is denk ik van 1995 tot 2005 

 

 
Heb je een leuke anekdote die je op de club hebt meegemaakt? Vertel! 
Toen ik net lid was van de SSC speelde ik op een clubavond tegen een zeer fanatieke schaker. Mijn 

tegenstander vond dat ik vals had gespeeld (ik was me van kwaad bewust) en sloeg de stukken van het 

bord. Boem, daar gingen de koning en de dame gevolgd door de lichte stukken en pionnen door de zaal. 
Dat had ik nog nooit meegemaakt, maar dacht toen wel dat dit een club moest zijn met spirit. Daarna nog 

heel veel geestdriftige avonden meegemaakt. 

 
Heb je ooit in het buitenland geschaakt? Hoe ging dat? 
Een aantal jaren met een paar SSC leden fijne schaakweken beleeft in het buitenland. Zo zijn we onder 

andere in Ierland, Schotland, Tsjechië, Italië en Portugal geweest. 
Met weemoed denk ik nog wel eens aan die reisjes terug, maar niet aan mijn schaakpartijen. Die partijen 

waren meestal niet om naar huis te schrijven. Tegenwoordig schaak ik in Frankrijk bij een heel klein clubje, 

waarbij ik de hoogste rating heb. Kan je nagaan... 

 
Als je alles weer over mocht doen, zou je dan weer gaan schaken en waarom? 
Ik zou zeker weer gaan schaken, maar dan op jongere leeftijd beginnen en schaakles nemen. Snap het 

spelletje nog steeds niet echt, vandaar. 
Maar ook voor de gezelligheid en de leuke contacten die je opdoet. De gekste snuiters kom je tegen. 

 
Speel(de) je liever met zwart of met wit en waarom? 
Dat maakt me niets uit. Openingen ken ik niet echt. Dus ik probeer achter het bord de beste zet te vinden. 

Soms lukt dat aardig, maar meestal bega ik de grootste blunders, vooral in het eindspel. 

 
Speel je het liefst klassiek, snel of blitz? 
Het liefst speel ik klassiek (man tegen man). Dan kan je nog een beetje je zet overpeinzen. En tijd heb je 

wel nodig op mijn leeftijd. 
 
Wie is of was je voorbeeld in het schaken? 
Zonder meer Eric de Haan. Een serieuze speler die volgens mij ook veel plezier aan het schaken beleeft (en 

daar gaat het bij mij vooral om). Daarnaast is het een ‘keurige’ man (waar ik zeker in het verleden een 

voorbeeld aan mocht nemen) en iemand met gevoel voor humor.  
Welke openingen speel(de) je het liefst? 

Spaans met wit en Russisch met zwart. Die openingen ken ik tot en met de vijfde zet goed! 

 
Hoe wil je herinnerd worden als schaker? 
Hopelijk duurt het nog wel even voordat ik er niet meer ben, maar het liefst als iemand die het schaken 

meer als een spelletje ziet. 

 
Vind je partner het goed dat je schaakt? 



Natuurlijk, wat kan er tegen zijn als je man even zijn mond houdt. Rare vraag eigenlijk want wat kan er nu 

mis zijn met een partij schaken? En als je al een partner hebt... 

 
Wat is je grootste schaakblunder?  
Die zijn er teveel om op te noemen. 

 
Welke zet is de allerbeste die je ooit gedaan hebt? Diagram mag, alleen de zet is ook goed 
Een zet tijdens een correspondentie partij van de SSC. Welke zet dat precies was weet ik niet meer, maar 

het was wel de winnende (dacht ik). 

 
Besteed(de) je veel tijd aan schaken? 
Mijn vrouw vindt van wel (vanwege de vele online blitz partijtjes die ik speel). Ik vind van niet omdat ik 

dan misschien wel een ietsje betere schaker zou zijn. 

 
Wat is /was je schaakstijl? 
Onnozel! 

 
Wat is /was je insteek op de club? Resultaat of gezelligheid? 
Gezelligheid kent geen tijd. 

 
Wie vind jij de grootste schaker ooit? 
Ik zou Magnus Carlsen moeten zeggen, maar voor mij is dat Emanuel Lasker vanwege zijn snor. 

 
Op welke vraag die hier niet gesteld is wil je toch een antwoord geven? En wat is daarop het antwoord? 
 
 Waarom denk je dat er een ondervertegenwoordiging van vrouwen in het topschaak is?  
Antwoord: Omdat er een algemene ondervertegenwoordiging van vrouwen in het schaken is. 
 

     XXX 

  



Anton Hagens: 

1. Hoe ben je met schaken in aanraking gekomen? 

Er stond thuis een bord en stukken in de kast, dat vond ik als 7-jarige interessante spullen. 

 

2. Hoe oud was je toen? 

7 lentes jong. 

 

3. Wat is de hoogste rating die je ooit gehaald hebt? 

Najaar 2021 stond ik op maarliefst 1709 elopunten. Inmiddels ruim 50 punten teruggevallen 

naar 1656. 

 

4. Tegen welke hoogste ELO rating heb je ooit remise of zelfs winst behaald? 

Daar heb ik geen actieve herinnering aan. 

 

5. In welke periode was je lid van de SSC? 

Vanaf 1990 onafgebroken tot nu. 

 

6. Heb je een leuke anekdote die je op de club hebt meegemaakt? Vertel! 

We speelden nog in het vorige clubgebouw (oude EHBO-gebouw). Na een traditioneel 

gezellige schaakavond vertrokken we als laatste groep gezamenlijk. Een clubgenoot 

probeerde toen mijn fiets te stelen. Doordat hij slechts zijn eigen fietssleutel als 

dievengereedschap benutte was mijn ijzeren ros gelukkig in staat om deze laffe poging te 

weerstaan. Na enige begeleiding kon de niet nader te noemen clubgenoot zelfstandig zijn weg 

naar huis vervolgen en leefden we allen nog lang en gelukkig. 

 

7. Heb je ooit in het buitenland geschaakt? Hoe ging dat? 

Het tornooi van Gent natuurlijk! En de bijbehorende Feesten. In de tijd dat de broodjes 

braadworst nog in de valuta BEF moesten worden afgerekend. 

 

8. Als je alles weer over mocht doen, zou je dan weer gaan schaken en waarom? 

Non-relevant. Schaken is net een hardnekkige verslaving: een terugval door er steeds weer 

mee te beginnen ligt levenslang op de loer... 

 

9. Speel(de) je liever met zwart of met wit en waarom? 

Met wit mag je beginnen. 

 

10. Speel je het liefst klassiek, snel of blitz? 

Ik ben geen geroutineerd snelschaker of blitzer, dus ik kies hier voor het klassieke 

speeltempo. 

 

11. Wie is of was je voorbeeld in het schaken? 

Ik voel me wel verwant met Petrosian: een klein voordeeltje behalen ergens in de partij en dan 

de tegenstander langzaam naar de slachtbank leiden. 

 

12. Welke openingen speel(de) je het liefst? 

Spaans. 

 

13. Hoe wil je herinnerd worden als schaker? 

Bijzaak, maar wel een leuke hobby. 

 

14. Vind je partner het goed dat je schaakt? 

Natuurlijk. 

 



15. Wat is je grootste schaakblunder? 

Een stikmat willen uitvoeren wat niet werkte. In een externe wedstrijd voor Soest nota bene. 

 

16. Welke zet is de allerbeste die je ooit gedaan hebt? Diagram mag, alleen de zet is ook goed 

De laatste zet! 

 

17. Besteed(de) je veel tijd aan schaken? 

Beperkt. 

 

18. Wat is /was je schaakstijl? 

Vroeger erg behoudend. Tegenwoordig neem ik iets meer risico's. Dat gaat niet altijd goed 

natuurlijk, maar verhoogt de kans op interessante complexe verwikkelingen, leuk voor zowel 

mij als mijn tegenstander. 

 

19. Wat is /was je insteek op de club? Resultaat of gezelligheid? 

Allebei achtereenvolgens in deze volgorde. 

 

20. Wie vind jij de grootste schaker ooit? 

In ieder geval niet Magnus Carlsen. Hij kan wel een aardig potje spelen natuurlijk, maar ik 

ben zelf een stuk groter (in cm's lichaamslengte gemeten dan). 

 

21. Op welke vraag die hier niet gesteld is wil je toch een antwoord geven? En wat is daarop 

het antwoord? 

Wie is/was de grootste Soester schaker ooit? Ik weet het antwoord niet. 

 
  



Erik Swinkels 

  

• Hoe ben je met schaken in aanraking gekomen? 
Van mijn vader geleerd (althans de regels) 

• Hoe oud was je toen? 
Ik schat een jaar of 4 (pas op iets van mijn 10de lid geworden van de schaakvereniging) 

• Wat is de hoogste rating die je ooit gehaald hebt? 
Ik schat iets van 2100 

• Tegen welke hoogste ELO rating heb je ooit remise of zelfs winst behaald? 
Geen idee (wel verschillende weekend toernooien gespeeld, ook bij SMB eerste klasse gespeeld, 
maar namen… geen idee) 

• In welke periode was je lid van de SSC? 
Pakweg van 1978 t/m 2000. Ik ben volgens mij zelfs ooit clubkampioen geweest. 

• Heb je een leuke anekdote die je op de club hebt meegemaakt? Vertel! 
Ik speelde ooit met Eric een weekend toernooi in Leiden en speelde tegen Erik Knoppert. Ik kwam 
goed te staan en dacht een kwaliteit te winnen en ging van tafel en ging lopen. Op een gegeven 
moment ging ik weer achter Erik Knoppert kijken of ik echt een kwaliteit ging winnen waarna hij 
opstond en iets naar mij toeschreeuwde (vond dat ik hem zat te imponeren of iets dergelijks). Ik 
weet niet wat, maar hij was behoorlijk pissig. Maakte wel indruk en volgens mij heb ik de partij 
uiteindelijk verloren. 

• Heb je ooit in het buitenland geschaakt? Hoe ging dat? 
Schaakvakanties in Zwitserland (“Pünktlichkeit kennt kein Zeit”) en die waren ook erg leuk (met Eric 
A. de Haan, Jan C. de Gier en Christiaan M. Vonk “Ferein ohne Nadske ist ein Christian ohne 
Schachspiel”). Ook een paar keer in Gent gespeeld. Vooral veel lol gehad. 

• Als je alles weer over mocht doen, zou je dan weer gaan schaken en waarom? 
Geen idee 

• Speel(de) je liever met zwart of met wit en waarom? 
Had geen echte voorkeur (wit is iets makkelijker, maar met zwart kende ik de openingen vaak beter) 

• Speel je het liefst klassiek, snel of blitz? 
Snel (was ik wel beroerd in) 

• Wie is of was je voorbeeld in het schaken? 
Niet echt 

• Welke openingen speel(de) je het liefst? 
Frans, Tresh (Tarrasch, Zweedse variant) of Wolga 

• Hoe wil je herinnerd worden als schaker? 

• Vind je partner het goed dat je schaakt? 

Ik schaak niet meer  

• Wat is je grootste schaakblunder? 
Dat weet ik (helaas) nog wel. Ik speelde toch Ivan Chavannes (en die was toen echt een stuk beter 
dan ik) en had een moeilijke partij. Ik zag ergens een combinatie naar eeuwig schaak en dat lukte. 
Ivar stak zijn hand uit en ik zei “ok, remise”. Bleek het geforceerd mat en hij wilde opgeven….. 

• Welke zet is de allerbeste die je ooit gedaan hebt? Diagram mag, alleen de zet is ook goed 
Geen idee 

• Besteed(de) je veel tijd aan schaken? 
Nada niente 

• Wat is /was je schaakstijl? 
Prutser (beetje te laat fatsoenlijk leren schaken, moest we concentreren om fatsoenlijke zetten te 
doen want die kwamen niet vanzelf) 

• Wat is /was je insteek op de club? Resultaat of gezelligheid? 
Gezelligheid (en winnen van Eric de Haan) 



• Wie vind jij de grootste schaker ooit? 
Kasparov 

• Op welke vraag die hier niet gesteld is wil je toch een antwoord geven? En wat is daarop 
het antwoord? 

 


