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Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de schaak-

vereniging ‘De Vughtse Toren’ exposeerde Ton van den 

Akker een deel van zijn wereldverzameling aan ‘Schaak-

spellen’ in de Vughtse bibliotheek ‘De Meierij.’ 
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 “Hoog van de toren” 
 

Het schaakspel was in oude tijden vóór alles een 'edele' sport. Een spel 
van farao's, koningen en keizers, gespeeld met ivoren torens. Dat is te-
genwoordig gelukkig anders. 'De Vughtse Toren' bevat geen spoortje 
ivoor maar staat in het centrum van het Vughtse verenigingsleven. Al 
40 jaar lang is elke schaakliefhebber er meer dan welkom.  
 
40 jaar schaken in Vught is een mijlpaal. Vooral in een tijd dat compu-
terspellen en internet meer en meer beslag lijken te leggen op jong en oud 
en vooral de jeugd een digitale revolutie lijkt door te maken. Dat 'De 
Vughtse Toren' de belangstelling voor het spel desondanks met verve 
levend houdt, ook onder de jongeren, zegt iets over de sport maar vooral 
over de vereniging.  
 
Eigenlijk is 'De Vughtse Toren' meer dan een 
schaakclub. Het is een ambassadeur van de 
schaaksport. De keur aan activiteiten waar-
mee de vereniging naar buiten treedt, enthou-
siasmeert en verleidt, getuigt van een warm 
verenigingshart waarin heel schakend Vught 
zich kan koesteren. De club brengt het scha-
ken naar de mensen en het succes van de ac-
ties laat zien dat het werkt. Ik vind dat een 
prestatie van formaat en ben er als wethou-
der trots op 'De Vughtse Toren' onder de 
Vughtse verenigingen te mogen tellen.  
 
Ik feliciteer de schaakvereniging van harte met haar prachtig jubileum. 
En omdat het schaakspel een lange historie kent en bewezen heeft van 
alle tijden te zijn, wens ik de vereniging nog vele jubilea toe.      
  

Namens het gemeentebestuur van Vught 
wethouder Peter van de Wiel  
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Wist u …, 
 
 
 Dat in 1988 groep I bestond uit veertien spelers, waarvan er nu nog 

maar drie op de club zijn? En weet u ook wie?  
 
 

 Dat in augustus 1989 Cees Machielsen de voorzittershamer na 10 
jaar voorzitterschap overdroeg aan zijn opvolger? En weet u ook aan 
wie? 

 
 

 Dat het verhaal gaat dat een van onze illustere leden in 1994 per-
soonlijk de Achille Lauro tot zinken heeft gebracht in de Indische 
Oceaan? En weet u ook wie? 

 
 

 Dat in 1994 onze toenmalige clubbladredacteur “De Vughtse Toren” in 
het Guinness Book of Records probeerde te krijgen voor het feit dat er 
al 25 jaar geen contributieverhoging geweest was? En weet u ook wie 
dat was? 

 
 

 Dat in 1999 de toenmalige clubbladredacteur de clubleden heeft pro-
beren te motiveren de Steffenberg te kopen om er een schaaktempel 
van te maken? En weet u nog wie dat was? 

 
 

 Dat In oktober 1997 het volgende diepzinnige citaat in ons clubblad 
stond: 
 

“Het schaakspel bezit de wonderbaarlijke eigenschap, 
dat de concentratie van geestelijke energie op een 
nauwbegrensd veld, zelfs bij de meest inspannende 
denkprestaties, de hersens niet doet verslappen, maar 
eerder hun soepelheid en spankracht versterkt.”?  
 

En, weet u wie dat geweest kan zijn? 
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Van de Veurzitter 

 
In 1996 schreef mijn voorganger in zijn voorwoord in het jubileumclub-
blad: ”Het 25-jarig bestaan van s.v. De Vughtse Toren is een gebeurtenis 
die niet ongemerkt voorbij mag gaan.” Daaruit leid ik af dat we het toen 
in een andere volgorde deden dan nu: eerst een jubileumclubblad en 
daarna de jubileumactiviteiten. Dit keer hebben we het andersom ge-
daan. De jubileumactiviteiten zijn achter de rug en als afsluiting volgt het 
jubileumclubblad, met daarin veel aandacht voor de achter ons liggende 
activiteiten. En als ik dat overzie, dan kan ik met recht zeggen: “Het 40-
jarig bestaan van s.v. De Vughtse Toren is een gebeurtenis die niet on-
gemerkt voorbij is gegaan!” En dat is maar goed ook! 
 
We begonnen met een wisseltentoonstelling van schaakspellen van all-
over-the-world in de bieb. Daarbij hoorde de lezing over de geschiedenis 
van het schaken van “onze” schaakhistoricus Ton v/d Akker. Ook op de 
Koninginnemarkt waren we actief. Verder natuurlijk het fantastisch ge-
slaagde grote stukkentoernooi. En niet te vergeten de simultaan tegen 
Bianca Muhren. En de gebroeders Marc en Wim Viering als schaak-
entertainers, wie had dat achter hen gezocht? En de schaakclinic van 
Herman Grooten niet te vergeten. O ja en ook nog de verschillende 
schaakactiviteiten voor de jeugd, in de bibliotheek en samen met s.v. 
Dubbelschaak in Boxtel de Schaak Challenge voor de jeugd tussen 8 en 
14 jaar. Verder de wekelijkse rubriek inclusief partij tegen de Vughtse 
bevolking in het Klaverblad en last but not least ons eigen jubileum 
schaakfeest bij de Kruishoeve. Het kon niet op! 
 
Nu is 40-jaar ook niet niks. En s.v. De Vughtse Toren heeft natuurlijk een 
naam op te houden als het gaat om vieringen. Elk lustrum, van blik (5 
jaar), via tin (10 jaar), kristal (15 jaar) en porselein (20 jaar)  tot zilver (25 
jaar) en van zilver via parelmoer (30 jaar) en robijn (35 jaar) tot smaragd 
(40 jaar) hebben we uitgebreid gevierd. Dat maakt onze club ook zo bij-
zonder. Er heerst een fijne sfeer en de onderlinge contacten zijn goed. 
En hoewel het schaken de aanleiding is om elkaar elke dinsdagavond op 
te zoeken, is die sfeer en zijn die contacten uiteindelijk minstens zo be-
langrijk voor het succesvol voortbestaan van s.v. De Vughtse Toren”. 
 
Ik heb er dan ook alle vertrouwen in, dat ons voortbestaan de komende 
jaren op zijn minst zo succesvol zal zijn als in de achter ons liggende 
veertig jaar. Op het schaakbord, maar zeker ook eromheen.        
 

Wolter de Vries 
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Bruiloft, feest of partij ? 
 
 

Reserveer ouderwetse gezelligheid bij 
 

Café-Zaal 

 

Van Berkel 
 

 
 

 

Bediening en tarieven: vriendelijk , zoals Vught zelf… 
 

Vlasmeersestraat 97 

5261 TB  Vught 

073-6560862 
 

“… proef er de sfeer van weleer… ! 
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En passant                                                                       redactie 

 
„En passant‟ de inhoud van dit nummer verwoorden  wordt moeilijk dit 
keer..; u kunt het clubblad beter zelf doorbladeren, lezen en bekijken. 
 
Een terugblik, een vooruitblik, foto‟s, partijen…, kortom… Er heeft zich 
de afgelopen 40 jaar natuurlijk van alles afgespeeld. Belangrijk is dat de 
club zich nog steeds vitaal voelt en in zo‟n conditie halen we natuurlijk 
ook de 50; wellicht zelfs de 75 en als dat lukt dan zeker toch de 100 !  
In een eerder nummer werd eens een berekening  gedaan, hoeveel ver-
schillende spelsituaties er in het schaakspel wel niet mogelijk zijn. Eigen-
lijk kwamen we er niet uit. „Oneindig‟ kan dat wat overdreven zijn maar 
het loopt wel in een getal met zeer veel nullen. En als al de mogelijkhe-
den ooit eens zijn uitgeput, dan valt er altijd nog te sleutelen aan regel-
gevingen.  Wat dit betreft heeft „De Vughtse Toren‟ nog het nodige in 
petto. 
 
In de nog verse rubriek „Hoog van de Toren‟ laten we ditmaal een spe-
ciale gast aan ‟t woord. De heer Peter van de Wiel, wethouder in de ge-
meente Vught (en schaker!). Peter heeft het jubileumjaar geopend  tij-
dens de expositie „Schaakspellen uit de hele Wereld‟ in de bibliotheek . 
Met een woordje in ons clubblad sluit hij als het ware ons jubileumjaar, 
óók, met een knipoog naar de toekomst. 
 
Wat je verder aan zult treffen: 
-   verslagleggingen van enkele festiviteiten van dit jaar; 
-  partijen en partijfragmenten; 
- nog een ode aan Bertie Brandwijk (twee van haar gedichten); 
- veel foto‟s ditmaal 
- een overzicht van de clubkampioenen 
- en uiteraard, de winstpartij van clubkampioen Marc tegen Bianca. 
Ook enkele ex-leden komen op hun „eigen wijze‟ voor ‟t voetlicht. 
 
Over „De Vughtse Toren‟ gesproken…, de St. Lambertustoren blijkt exact 
40 meter hoog; een zelfde getal als dat de vereniging oud/jong is. 
Met enige begrippenverstrengeling kunnen we stellen dat deze „Vughtse 
toren‟ a.h.w. meter voor meter, laag voor laag door ons werd „opge-
bouwd‟! 
Een wetenswaardigheidje..: De Utrechtse Schaakclub „De Domtoren‟ 
(wat een mooie naam zou dat geweest zijn voor die 125-jarige club), be-
staat nu langer, als dat de Utrechtse Dom hoog is..! 
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Weerspiegelingen  (I)                                          Ton van den Akker 

 
“Once upon a time (in Vught)” 

 
Ongetwijfeld hebben vele clubleden met mij goede herinneringen aan het 
25-jarig jubileum.  
Het schaakhol was bij Sint Joris. Een etablissement aan het marktplein 
dat inmiddels in de strijd ten onder is gegaan en plaats heeft gemaakt 
voor de Chinees. Het roken behoorde nog tot de gemeenschappelijke 
dagelijkse zonden.  Velen hebben ervaren dat het inmiddels tot de dood-
zonden behoort, maar we schaken er nu niet meer . 
De festiviteiten waren perfect georganiseerd .  
Het zal de organisatoren zeker vele hoofdbrekens hebben gekost om 
een maaltijd te verzinnen die tegemoet kwam aan de veeleisende per-
soonlijke wensen van de schakers .  
Het staat mij in mijn geheugen gegrift dat het een bijzondere aangele-
genheid werd waarbij de dames meezaten aan het banket. Zoals altijd 
was de bediening toevertrouwd aan de toegewijde, eeuwig optimistische, 
actieve en altijd  spraakzame  “Wil “.  
Onlangs dacht ik aan hem terug toen bij het herschikken van mijn  boe-
ken mijn  oog viel op de uitermate amusante uitgaven van Maarten 
Toonder waarin de markante “Joost” een evenknie zou kunnen zijn.   
Destijds was ik gewend en verwend aan redelijk copieuze etentjes waar-
bij de bediening nogal eens te wensen overliet. Slordig geklede en wei-
nig gemotiveerde jongelieden smeten bijkans de gekozen gerechten 
voor je neer.  Aan het eind van de maaltijd verwachtten ze ook nog  een 
fikse fooi voor hun armentierige dienstbaarheid.  

Wil echter, was een volwas-
sen man en zag kans om met 
enige branie en bravoure de 
zaken aan te reiken. Deson-
danks wist hij altijd op een 
prettige en onnavolgbare wij-
ze het gehele gezelschap 
keurig en op tijd van de drank-
jes te voorzien . Het moment 
suprême bleef echter het 
ogenblik waarop de man de 
oorverdovende stilte tijdens 

het schaken doorbrak met de aankondiging: “kroketten”.  Het was het 
geijkte punt waarop dan iedereen een dergelijke smakelijke versnapering 
kon bestellen.  
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Veelal ging dat gepaard met een vileine opmerking: “Mijnheer van den 
Akker u kunt er wel een gebruiken, u ziet nogal bleekjes”; of: “Deze week 
zijn ze in de aanbieding; er is een koe bij de buren dood gegaan.” 
Mocht er iemand gaan mopperen dan wist hij het op te lossen met de 
opmerking dat het praten tijdens schaken niet was toegestaan.    
Meestal schieten er tal van gebeurtenissen en voorvallen te binnen wan-
neer je in gesprek raakt met een van de anderen die deze periode ook 
mee mocht beleven. 
  

 
 
Met deze ervaringen in het achterhoofd was er een spiegel om de festivi-
teiten van het veertig jarig jubileum aan te kunnen  toetsen. Eigenlijk leek 
het me niet eerlijk om daar  de wazige geheugenbeelden van weleer 
voor te gebruiken. Tenslotte is het verleden vaak ontdaan van de ontspo-
ringen en ongerechtigheden  en is er een fraaie nooit te vergeten jubile-
umdag overgebleven.  De haar in de soep was er nooit geweest , de on-
bedaarlijke hoestbui van de meest vervelende disgenoot, die boven jouw 
bord met eten plaatsvond, was al lang vergeten, en de voorgedragen  
odes aan het verenigingsleven waren al  teloor gegaan in de strijd om 
kampioen te worden. 
 

Lees ook het vervolg: Weerspiegelingen II 
“Now in the time (in Vught) 
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Hans Böhm geeft een schaaksimultaan tijdens 25-jarig bestaan  
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DE LAATSTE LOODJES                                      Ton van den Akker 

Het ziet er naar uit dat we als vereniging inderdaad de veertig jaar vol-
maken en daarmee is niet alles gezegd. Mijn aandeel in de festiviteiten 
zijn, behalve als deelnemer,  niet onopgemerkt gebleven. De clubblad-
baas vroeg ten behoeve van de volgende editie om mijn ervaringen eens 
op een papiertje te zetten en hem daar van op de hoogte te stellen.  
Welnu, met enige nadruk is her en der gewag gemaakt van  de schaak-
spellen uit alle delen van de wereld die ten toon gesteld zouden worden. 
Daarnaast  werd ook een optreden als schaakhistoricus verlangd het-
geen met een zeer gewaardeerde fles werd bekroond. 
In de aanloop tot de expositie in de bibliotheek was enig overleg nodig 
om tot afspraken te komen. Het personeel was zeer coöperatief en , on-
danks de net afgewezen herbestemming van de Petruskerk waar zij ook 
hoopten in opgenomen te worden,  bleek het een impuls te zijn waar zij 
blij mee waren.  Gezien de beschikbare ruimte werd door de club een 
voorziening getroffen om, naast de bestaande vitrinekast van de  boe-
ken-uitleen-instantie,  verdere mogelijkheden te verschaffen.  Het werd 
een lage afsluitbare vitrine op wielen en een smalle hogere glazenkast.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Uit het goede hout 
gesneden..” 

 
Equadoriaanse stukken  
De Lama vervangt in dit 
continent ons vertrouw-
de paard. 

 
Al met al een behoorlijke gelegenheid om de schaakstukken te expose-
ren. Al doende werd het concreet en kon zelfs de aftrap door de wethou-
der worden gedaan.  Daarmee kon de wisseltentoonstelling haar beslag 
krijgen en om de veertien dagen worden voorzien van nieuwe (andere) 
stukken. Alle mogelijke varianten groot en klein kwamen aan bod en 
werden met waarderende opmerkingen  kennelijk ook op prijs gesteld.  
Zelfs clubleden zijn er wezen kijken.  En gelukkig maar.  Er bleek nog 
een set stukken in een fraai opbergkistje op een van de vitrines te liggen 
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nadat er een wisseling had plaats gevonden. Deze ontdekking werd door 
een clublid gedaan en zorgde voor een correcte oplossing.  
Voorts is de tentoonstelling aanleiding geweest voor inwoners van Vught 
en Sint Michielsgestel om hun stukken aan mij te tonen en toelichting te 
krijgen op de soms zeer fraaie spellen die soms in mijn naslagwerken 
waren te traceren en te dateren. Een enkeling zag zelfs de kans om 
overtollige schaakstukken als een gift aan mij kwijt te raken. Daarmee 
werd de collectie uitgebreid met o.a. een schaakspel dat de naam en 
handtekening van Jan Timman draagt. Ook kan ik mij beroemen bezitter 
te zijn van een zeer mooie opbergkist, annex schaakbord, met daarin 
een handgesneden schaakspel van Chinese origine.  
Mijn echtgenote was zeer verheugd en vroeg of de stukken definitief uit 
huis zouden gaan. Het zal u niet verbazen dat mijn ontkenning voor haar 
een lichte teleurstelling bleek te zijn.   
Wel zorgde het voor een altijd maar uitgestelde inventarisatie maar ge-
zien de nog voor handen zijnde, niet geëxposeerde spellen, zal ik nog 
wat moeten doen. 
 
Tijdens de wisselingen bleek mij dat er 
ruim tekort aan personeel moest zijn 
want er is geen keer voorbij gegaan of 
er werd door N.N. gevraagd om te as-
sisteren bij een automaat, een korte 
weergave over een boek te geven  of 
een advies uit te brengen in leesvoer 
voor jeugdigen. Welnu, kennelijk word 
je gezien als een zeer ontwikkelde 
persoonlijkheid zodra je schaakstuk-
ken in en uit een vitrinekast haalt en 
dat is een opsteker voor alle schakers.  
 
We zijn er bijna en mogelijk heeft niet 
iedereen alles gemist maar is het aan-
leiding geweest voor belangstellenden 
om zich bij onze club te melden. Daar 
zien ze dan alleen de ons zo ver-
trouwde stukken waarmee we trachten 
om de schaaksport te beoefenen.  
Voorts ben ik benaderd om elders een 
meer permanente expositie te gaan 
verzorgen maar zover is het nog niet 
(mijn eega hoopt van wel, maar die 
vindt dat elk  bod aannemelijk is). 
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Schaakhistoricus Ton van den Akker geeft een historisch overzicht over het ontstaan, 
de ontwikkeling en verspreiding van het schaakspel 

 
De bibliotheek bleek een voortreffelijke locatie.  Ook leiden geheimzinni-
ge krachten er toe dat in de laatste plannen voor de Petruskerk opnieuw 
een  ruimte is opgenomen voor een permanente expositie. 
Thans zeer veel dank voor de gelegenheid en betoonde medewerking en 
goede zorgen. 

Ton van den Akker 
 
 
Uit:  “Alice in Wonderland” 
 

“… looking in through the look-
ing-glass …”, 
… stapt Alice door een spiegel 
heen en belandt aan de andere 
kant in een zonderlinge wereld 
met schakende stukken…. 
 
De stukken „leven‟ hier, en Alice 
beleeft  samen met hen de 
meest wonderlijke avonturen 
 
Zelf wordt Alice een pion op het 
bord: een a-pion.  Met behulp 
van b-pion (Bertie.?) promoveert 
zij tot Dame en beslist uiteinde-
lijk daarmee de partij. 
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Eigenzinnige schaakregels                          schaakclinic: Herman Grooten 

 
George Koltanowski was een sterke Belgische speler die bezeten was 
van het schaakspel. Aan ieder die het spel wilde leren, leerde hij het 
schaakspel.  Hij had hiervoor een snelcursus in petto, die in 5 minuten 
werd gedoceerd. Soms, zo bleek, was hij wat slordig in zijn uitleg. 
Zo had hij een schrandere leerling gezegd dat: “Als de pion de overkant 
van het bord haalt, mag je daar een ander stuk voor nemen. 
Ze speelden het spel en de volgende stelling kwam op het bord. 

 
Koltanowski, die wit had, legde uit dat hij op de vol-
gende zet  1. Kc2 zou spelen en vervolgens  2. 
Ld4 mat, ongeacht welk stuk zwart bij zijn promotie 
ook zou nemen. 
De zwartspeler piekerde een tijdje, plaatste zijn pi-
on op h1 en nam daarvoor een Koning ! 
<< 

“Ziezo”, zei de man. “Als je nu 2. Ld4+ speelt, sta ik 
mat op a1, maar pat op h1. 
En pat is remise! En, als jij op a8 een dame haalt 
met 2. a8D+, dan sta ik mat op h1, maar pat op a1; 
dus is het weer remise !” 
Koltanowski protesteerde hevig. Een koning mocht 
niet; dat was tegen alle regels. 
<< 
Koltanowski begon nu goed na te denken. Na een 
paar seconden klaarde zijn gezicht op. Zonder een 
spier te verrekken speelde hij zijn witte pion naar 
a8, en nam nu ook een koning een zwarte koning 
nota bene ! 
Nu volgde een hevig protest van zijn tegenstander 
die beweerde dat dit toch ècht helemáál niet mocht.  
<< 
Koltanowski bleef rustig en zei: “Een ander stuk, 

hadden we gezegd, dus precies volgens de uitleg van onze regels; bo-
vendien vraag ik een zwart stuk voor jou..!” 
“En, omdat jouw koningen op a1 en h1 pat staan, 
kun je maar één zet spelen.” 
Er volgde: 2. … Kb8  3. h7 Ka8  4. h8D+++ !     >> 
 
“Ziezo”, zei Koltanowski, “je drie koningen staan 
allen schaak; en omdat ze niet weg kunnen…: 
3x mat !   Ik heb gewonnen !” 
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 „IJzeren kooi‟ - constructies 
 
Een wonderlijke stelling, waarbij de witspeler er in slaagt om, na offering 
van bijna al zijn stukken, de zwarte koning in te laten sluiten door zijn ei-
gen krijgers (pionnen), waarna deze door ‟n verdwaald paard stikmat 
wordt gezet.  
Speel je dit spel, dan bekruipt ongetwijfeld ook bij jou het gevoel van die 
sluipwesp, die zijn eitjes legt in het lijf van zijn belager, waarna de jonge 
larven zich laven in diens sappen en bouwstoffen; tot de uitgemergelde 
belager het tenslotte met de dood moet bekopen. 
 

Het schijnt, dat mat sneller mogelijk was; 
maar wit verkoos de wurgmethode… 

1.   f3+ gxf3 
2.   exd3+ cxd3 
3.   Lf5+ exf5 
4.   Te6+ dxe6 
5.   Pf6+ gxf6 
6.   Td4+ cxd4 
7.   a8L+ Dd5 
8.   Lxd5+ exd5 
9.   De5+ fxe5 
10. Pg5 # 

 

Een van die wonderlijke schaak schaakcomposities die Herman Grooten 
tijdens zijn clinic ons voorschotelde. 
 
De volgende „ijzeren kooi‟-constructies zijn hiervan afgeleid. 

  
Een schakende gevangene, 
zo leert het verhaal, bedacht 
nevenstaande diagrammen. 
 
In alle gevallen geeft wit mat 
in 4 zetten. 
 
 
Ga er rustig voor zitten; het 
vergt wat systematisch denk-
werk. 
 
 

Uit de schaakclinic van 
Herman Grooten 
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Weerspiegelingen II                                                      Ton van den Akker 

 
Now is the time (in Vught) 
 
Nu had ik het gevoel dat veel leden een, op zijn of haar wijze,  gepaste 
bijdrage hadden geleverd om  het succes van het veertigjarige bestaan 
tot een algemeen succes te maken.  
Zo had een of ander genie bedacht dat het wel aardig zou zijn om een 
rondgang door het geniemuseum te maken . Dit oord was voor velen on-
bekend en voor anderen onbemind. De maatschappelijke teneur is toch 
meer dat het leger alleen maar geld kost en niks oplost  maar wel elke 
keer zorgt voor een hoop commotie in de politiek (dat natuurlijk ook wel 
wat waard is). 
De voorzitter gaf blijk van een opgewekt , maar voorzichtig, karakter en 
mailde de leden nog kort voor de happening hoe het programma er uit-
zag en zoals verwacht waren tal van belangstellenden op het uur U 
aanwezig om aan de hand te worden genomen door de militaire porse-
leinkast.   

  
 
Het was mooi weer zodat een rondgang zonder regenschermen goed 
paste in de vrolijk gestemde verzamelde menigte. Onze gids maakte 
duidelijk dat zijn roeping had bestaan uit het deelnemen aan  de defensie 
van ons land en op jonge leeftijd tot het korps was toegetreden en met 
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functioneel leeftijdsverlof was gegaan toen hij  57 jaar was (iedereen ja-
loers natuurlijk , kom daar nog maar eens om). Vervolgens werd langs 
goed geplaatste militaire voertuigen, Baily-bruggen, bamboe handge-
knoopte voetgangers oversteken en shovels  geparadeerd en structureel 
uitgelegd waarom de in het oogspringende obstakels van stenen met 
kippengaas en zakken zand zo aardig en doelmatig  waren voor de sol-
daten.  Als laatste aanwinst bleek  een klomp beton met kijkgaten nog 
onaangetast door antioorlogshelden ter opvrolijking in het gras te liggen 
wachten op renovatie. Aangezien het geheel een behoorlijk gewicht 
scheen te hebben was het op een aantal steunbalken gelegd. Vanuit de 
authentieke lokatie bleek je uit deze bunker over de noordzee te kunnen 
staren naar het einder waar geen eind aan kwam.  Nu zou het beter ge-
plaatst kunnen worden aan de rand van de ijzeren man zodat je over het 
water zou kunnen kijken naar het natuurschoon aan de andere zijde.  
 
Goed, om koffie te kunnen drinken toog het gezelschap naar het muse-
um  zelf.  Niet dat dit uitnodigde tot enige vrolijkheid want zo werd mee-
gedeeld , hier bevond zich oorspronkelijk de keuken van het kamp 

Vught. Aan de hand van een maquette werd ons daarbij uitgelegd hoe 
de Duitsers dit hadden gebouwd en ingericht  (zouden ze wel een bouw-
vergunning hebben gehad?  Mogelijk kunnen we het als illegaal bouwerk 
kunnen laten afbreken!).   Een plaats dus met een kwalijke historie. Een 
deel was hersteld  in de originele staat. De andere vleugel keek uit op de 
parade plaats. Soms, zo deelde onze leider mee, kwamen er nog wel 
eens mensen die hier hadden “gezeten”.  Onnodig mee te delen dat het 
dan waarlijk emotioneel kon zijn waarbij de betrokkene het persoonlijk 
leed opnieuw ervoer. De geschiedenis kent geen keer en ter afschrikking 
en gedachtenis moet het worden behouden.   
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Persoonlijk was ik onder de indruk van de rondleider zijn inbreng bij de 
bruggenbouw die hij in Zuid- Soedan had gehad. Na zijn pensionering 
was hij als vrijwilliger bezig ge-weest om zowel materiaal en middelen te 
regelen om daarmee naar het ontwikkelingsgebied te gaan en de infra-
structuur te verbeteren door het neerzetten van bruggen.  Hierdoor was 
hij zelfs gepromoveerd tot vrijwilliger van het jaar en tezamen met ande-
re laureaten  bij Prins Willem-Alexander en Maxima geweest.  
Hij bevestigde dit met een hele serie foto‟s en dat maakte diepe indruk. 
Zoveel medemenselijkheid had ik niet van een ex soldaat verwacht.  
Al snel nam onze feestgedruisleider het woord en vroeg om de rondlei-
ding te bespoedigen ten bate van een geplande lunch.  Hierop werd kort 
maar bondig door de gids aandacht besteed aan de ontwikkeling van het 
duik en verzuip gebeuren dat vroeger ook tot deze militaire discipline had 
behoord en zeulde vervolgens de hele meute naar buiten om ze geza-
menlijk te vereeuwigen  op een schijnbaar betrouwbare digitale camera. 

Schaakgenieën op genieterrein 
 

Onze groep individuele verzamelde schakers splitste zich op in fietsers 
en gemotoriseerde leden van de club om, afhankelijk van hun kennis van 
het wegennet, de juiste weg al dan niet direct ,c.q.  met een omweg  of 
tastend langs de bosrand de weg naar het betreffende etablissement te 
vinden.. Daar bleek de groep te zijn aangegroeid met een erelid en enke-
le leden die de zondag vereren met een lange slaapperiode. De gekozen 
uitspanning was een veraderming. Rustig en rustiek, een groot terras 
goed voorzien van buiten en binnenzitgelegenheden en een uitstekende 
lunch die werd voorafgegaan door een sprankelende toost op de 40ste 
verjaardag van onze club. 
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Mooi weertje op „De Kruishoeve‟ 
 
Waarschijnlijk straalde van mijn gezicht af dat ik het een heerlijke tracta-
tie vond en het grote genoegen werd  gewaardeerd door het aanbieden 
van een tweede glas. 
 
De lunch werd binnen genuttigd en was van 
een behoorlijke kwaliteit. De ambiance was 
ruim met een zeer groot jaloers makende open 
haard.  Een dergelijk moment leent zich ui-
teraard voor een gedicht van onze erepoeet 
Theo Jansen.  
Naast het gewaardeerde eerbetoon aan scha-
kers die ons ontvallen zijn gaf hij ook nog even 
in dichterlijke vorm een herhaling van het ge-
pbliceerde gedicht over de blote dame.   

 
Theo Jansen citeert uit eigen werk 

 
In deze precaire aangelegenheden moet er iets practisch nakomen zo 
bedacht ik me. En, ja hoor!!  Hierna, zo deelde de spelleider mede,  zou 
er een combinatie van spellen worden beoefend die bestonden uit, tafel-
tennis, (beter bekend  als ping-pong), poule-biljart, jeu de boulle, en 
schaken.  Op geheel onnavolgbare wijze zou er volstrekt voor eenieders 
aandacht onttrokken een mengelmoes van rechtvaardige en willekerige 
puntentelling, een rangorde ontstaan voor het verdelen van de prijzen. 
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Voor zover mij bekend  was er geen directe relatie tussen biljart en 
schaken, noch tussen het jeu de boule en ons koningsspel. Maar goed 
er was geen sprake van dobbelen, kaarten, gokken of bikkelen zodat het 
wel een uitdaging leek om eens te zien wat er zoal van terecht gebracht 
zou worden.                                                  

Hoe hoger hoe mooier..? 

 
 Het jeu de boule baantje bleek te bestaan uit een geaccidenteerd terrein 
met gestampt puin en grint en  voorzien van een mottige stoflaan die  de 
middeleeuwen hadden doorstaan. Met enkele opgepoetste kanonsko-
gels werd er op een klein weerloos balletje gericht gegooid en de leider 

bepaalde dan wie het dichtst bij lag met een of 
meer van de teamballen.  
 
Ofschoon het in aanvang er op leek dat dit een 
makkie zou zijn, bleken de oneffenheden van 
het terrein de uitslag dermate te beinvloeden 
dat ik er van mijn stuk werd gebracht. 
Er lukte niets meer en ondanks trucs, het ver 
weggooien  van het kleine onbenullige balletje 
en pogingen om middels de spelleider verande-
ringen aan te brengen bleef het een hopeloze 
zaak.  
 
Umpire Sjaak bij het boullen, poulen en ping-pong! 
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Logisch dat het snelschaak als een verademing werd ervaren. 
Anderen waren verrast door de ballen op het groene laken. Deze bleken 
te moeten verdwijnen in een van de gaten die op de tafel waren aange-
bracht.  Ook het tafeltennis leek de ambities van schakers op te wekken. 
 

Of zou het zijn om tegen een dame 
te mogen slaan die zij normaal niet 
kunnen verslaan?  Afgaand op het 
geluid was het ping duidelijker dan 
de pong maar bleef het balletje zijn 
werk doen en met het maken van 
onverwachte wendingen amuseer-
den de toeschouwers zich kostelijk 
met het spel van de beweeglijke 
beoefenaren. 
 
 

Wim Berndsen ziet het allemaal aan… 

 
 

The final touch 
 
Aan alles kwam een eind en zo 
ook aan het opdoen van ervarin-
gen met vakantiesporten.  
Nu kon de voorzitter eindelijk zijn 
door de penningmeester gekochte 
prijzen gaan uitreiken.  
Voordat het zover was ging ik naar 
huis om de smachtende diva op te 
halen die na twee dagen vasten 
eindelijk wel eens fatsoenlijk wilde 
eten.   
Het bleek verrassend dat je on-
danks de vele persoonlijke wensen 
de mogelijkheid kreeg om uit een 
aantal gerechten te kiezen. 
 
 
 

Voorzitter en penningmeester 
 lijken wat bezorgd maar tevreden 
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Uiteindelijk leidde het toch tot amusante en leerrijke conversaties die pas 
staakten toen iedereen de door hem/haar gekozen etenswaar aan het 
verorberen was.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schaken niks voor jou..? 

 
Tja, en dan is er de gelegenheid  voor de voorzitter om zijn woordje te 
doen. Die wilde toch wel even toosten op deze memorabele dag en liet 
tevens weten dat er nog een mooie toekomst voor hem ligt zodat hij la-
ter, beduidend vergrijsder en mentaal nog fit maar verslaanbaar, nog 
mee wil dingen naar het kampioenschap van de club. (Ha, ha).  

Tafelschikking team 1 en 2 

 
Tevens bleek het de aanleiding om na de tweede gang, opnieuw een re-
de aan te mogen horen van de organisator van het feest met het 25 jari-
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ge bestaan van de club. Die liet voorts   doorschemeren dat het feesten 
toch meer een lustrumkarakter had gekregen zodat elke vijf jaar iets bij-
zonders op stapel werd gezet. In spanning kijkt hij uit naar het 45 jarige 
bestaan vermoed ik.   Maar toch het steken van de loftrompet over dit 
georganiseerrde evenement was terecht. 

Tafelschikking voor overigen  en de winnaars…  
 

 
En er waren nog meer berichten. Ons 
aller, reeds zeer bejaarde,  maar met  
kort lidmaatschap aanwezige gedre-
ven medeschaker bleek diep onder de 
indruk van de feestelijkheden die er 
waren georganiseerd. 
In zijn woorden van dank gaf hij tevens 
aan nog in een leerfase te verkeren en 
mogelijk in de toekomst anderen van 
zijn schaakkennis te laten meegenie-
ten door hen een verlies te bezorgen.  
 
Zo kwam er een einde aan een zeer 
aangename goed verzorgde en memo-
rabele dag. 
 

 
                Finale speech van Hans Ploem 

 
Op naar de vijftig!! 



 
~  26  ~ 

 

In gedachten              Theo Jansen 

 
Binnen een vereniging die veertig jaar is natuurlijk veel gewonnen en 
minstens zo veel verloren. Vorig jaar beleefden wij nog de promotie van 
het eerste team. 
Toch denken wij niet alleen in partij- en clubresultaten. 
Binnen onze vereniging hebben we veel nieuwe leden kunnen verwel-
komen maar we zagen er ook gaan. 
 
Tijdens ons jubileumfeest in „De Kruishoeve‟ stond Theo Jansen stil bij 
leden, die ons zijn ontvallen.  
 
Een recent verlies voor de Vughtse Toren is natuurlijk Guus de Nijs. 
Guus, een prominent lid, zelfs medeoprichter, kon van het 40-jarig be-
staan van „zijn‟ schaakvereniging  net geen getuige zijn. Guus overleed 
op 22 augustus 2010 op 88-jarige leeftijd. 
 
Twee andere oud-leden memoreerde Theo als volgt. 
 

„Promotie Wim Leenders‟ 
 

Wim Leenders overleden, dat klinkt ongeloofwaardig 
Hij was hier kort geleden en schaakte nog zo vaardig 
Elke dinsdag om zeven uur kwam ie bij Sint Joris aan 
vroeg dan om een beetje vuur; zijn sigaar was uitgegaan. 
 
Zijn auto had dan ‟n plek;  
hij ging kalm koffie drinken 
hield ook van ‟n goed gesprek  
en liet iets gezegds bezinken 
 
Schaken vulde zijn leven, veel verrassende uren 
het kon hem genot geven; zijn partij mocht lang duren 
Zijn vaste plaats is nu leeg; dat bord daar, om te schaken 
ik hoop dat hij boven kreeg, een kans  om „promotie‟ te maken. 

 
Theo Jansen 
januari 1998 
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Ook zullen velen Karoy Ertinger zich ongetwij-
feld nog herinneren. 
 
Karoy vluchtte samen met zijn gezin vanuit 
Hongarije naar Nederland.  
Hij maakte een mooie carriëre, was trots op zijn 
gezin en genoot van het leven. 
In onze schaakvereniging was hij een geducht 
schaker en  een vriend voor velen. 
 
 
 

„Zonder Calvados en Wijn, zou er geen Karoy Ertinger zijn…‟ 
 

Als lid van „De Vughtse Toren‟   Ín, voor gezelligheid 
een vriend voor velen    overal mee bezig 
om veel mee te delen    nadrukkelijk aanwezig 
hebben wij verloren    in elke lokaliteit 

 
De warme stem     Goed is goed 
zo opvallend zwaar    Verkeerd is verkeerd 
en een goede sigaar    zeer gedecideerd 
daar had je hem    een man met moed 

(en Hongaars bloed) 
Een schaakpartij    Rechttoe, rechtaan 
verlies of winst     zonder omwegen 
maar op zijn minst    voor of tegen 
hoort bier daarbij    en dan…, afgedaan ! 

 
Calvados of wijn..,    Dit verlies is onmetelijk 
“Geniet van het leven    voor familie en voor velen 
‟t Duurt toch maar even   Verdriet moeten we delen 
dat we hier samen zijn..!”   Karoy blijft onvergetelijk ! 

 

 
Theo Jansen 

2002 
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Een „paradepaard‟ in ons 40-jarig bestaan                Tammo / red. 

 

Wat was de afgelopen 40 jaar binnen onze gelederen de „mooiste‟ 
schaakpartij…? 
Een onmogelijke vraag natuurlijk. Wat de één als een gave partij er-
vaardt betekent voor de ander misschien een genadeloze slachtpartij.  
Aast de één bij een enkel pionoverwicht op gedwongen ruilmogelijkhe-
den; de ander houdt liefst al zijn stukken op ‟t bord om in ‟t gedrang een 
fabelachtig matcombinatie te organiseren. 
Weer anderen geven hun partij niet prijs opdat hun tactiek eens bevroed 
zou worden…. (een bekrompen visie natuurlijk; immers, als we van el-
kaar niet kunnen leren, hoe kunnen we als vereniging dan ons niveau 
opbouwen?  Schaken mag dan een individuele denksport zijn.., samen 
pas zijn of worden we sterk...! (red.)). 
 
In de jaren ‟80 was onze „onvolprezen‟ redacteur en schaakanalyticus 
Tammo steeds naarstig op zoek naar spannende en spraakmakende 
partijen binnen onze vereniging. Beducht haast waren de. OT-analyses 
van de onderlinge partijenreeks van Onno van Buytenen en Tammo Ha-
gedoorn. 
In zijn herinnering vond Tammo de nu volgende partij wel een hele 
mooie. Deze partij had alles, wat een partij mooi kan maken: tactisch en-
creatief, mooie kansen over en weer, tijdnood, en natuurlijk ook de blun-
ders. Maar vooral ook: Hoe kom je je blunder te boven… 
 
Welaan, oordeel zelf ! 
 
Vughtse Toren I  - Dubbelpion  
Paul Schippers   - Mark van Kollenburg (Dubbelpion) 

‟s-Hertogenbosch 20 jan 1984 
 
1.  d4; Pf6  2. c4; e6  3. Pc3; d5  4. Pf3; 
Le7  5. e3; 0-0  6. Le2; c6  7. 0-0; Pe4 
8. Dc2; f5 [met verwisseling van zetten is 
hier de „Stonewall‟ van het „Hollands‟ ont-
staan.] 
9. b3; Ld6  10. c5; Lc7  11. Pe5; Pd7 
12. f4; Lxe5  13. fxe5; Tf7  14. Ld3 Pf8 
15. Lxe4; dxe4  16. Ld2 …. [de loper moet, 
zonodig via e1 worden ingezet ter verdedi-
ging]  16. …. g5 [daar komt ie..!]  
17. b4; g4                       > zie diagram >> 
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Zwart trekt duidelijk ten aanval op de koningsvleugel. Wit moet nu toch 
uitkijken. De dame is afgesneden en de loper staat ook niet lekker. 
 
18. Dd1; Dg5  19. De2 Pg6  20. Df2; …. 
[eindelijk staat de dame goed; bovendien 
dreigt Pxe4] 20. ….;Tg7  21. a4; b6  22. 
cxb6; axb6  23. Pe2; Dd8? [er dreigt toch 
niets wezenlijks? Zwart had moeten  ver-
volgen met h5!]  24. Pg3; Tga7  25. a5; 
…. [daarmee toont wit aan dat zwart daar 
niets heeft te zoeken!]  25. ….; bxa5  26. 
bxa5; Dg5 [der Weg zurück…]  
27. Tac1; Tc7  28. Tc5; h5  29. Tfc1; h4  
30. Pe2; g3                   > zie diagram  >> 
 
31. hxg3; h3?  32. Txc6?; …. [tijdnood speelt parten; pion op h3 kon 

gerust genomen worden; na …. Ph4  33. 
Kh1; Pf3  34. Pg1 is het paard niet meer te 
handhaven en staat wit twee gezonde pion-
nen voor.] 
32. ….; Txc6  33. Txc6; Tb8  34. Kh2; 
hxg2  35. Dxg2; Pe7  36. Tb6? [jammer; 
verliest een pion Td6 was lastiger geweest 
voor zwart]  36. .…; Txb6  37. axb6; Dh5+ 
[tempozet]  38. Kg1; Pd5!  39. Dh2; Df3  
40. Df2; Dh5 [hevige tijdnood..!] 41. Dh2; 
Dg4  42. Df2 Pxb6  43. Pf4 Pc4  44. Lb4; 
Dd1+  45. Kh2; Dc1             < diagram << 

 
In deze stand werd de partij afgebroken. Paul had 46. Pf4-g2 afgegeven. 
 
46. Pg2; Db1  47. Le7; Kf7  48. Lf6; …. [direkt Lg5 was sterker ge-
weest; dreigt g41]   48. ….; La6  49. Lg5 
[alsnog!]  49. ….; Dc1  50. De1; Dc2? 
[zwart mag niet afruilen, want dan worden 
zijn kansen nihil; de voortzetting gaat ech-
ter volledig fout en wit breekt de stelling 
binnen…]  51. Db4!; Kg6  52. De7; De2  
53. Df6+; Kh5  54. Dh6+; Kg4  55. Dh4+; 
Kf3  56. Df4 # !  >> 
Onder ‟t motto: “Het eerste mat telt!” 
Koel afgemaakt door Paul in deze mara-
thonsessie. 
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Twee schakers 
 
Twee schakers in een kamer  Voor niet-schakers onuitstaanbaar 
Ze zijn er, en ze zijn er niet;  Wezens van een andere planeet 
Hebben niemand nodig   Die afwezig opzien 
Behoeven slechts de stilte,   Als men waagt hen aan te spreken, 
Meer willen en merken ze niet.  Want aanspreekbaar zijn zij niet. 
 

Bestürtzt, erstaunt und sprachlos schauen die „Oraniënburger‟ unseren „Bertie 
Brandwijk‟-Eröffnungszug (b2-b4) zu. 

 
Bewoners van een eigen ruimte; 
Nevel om heilige cirkel sluit af 
Van de ruimte om hen heen. 
Hier beleven zij hun dromen, 
Hier spelen zich de drama‟s af 
Waar een buitenstaander geen weet van heeft 
Maar die hun leven inhoud geeft… 

Bertie Brandwijk – van Julsingha 
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De  ‘schaakmat’  -  stratenmakers . . . 
 
…. Men neme…, 

…. een plein…., een bankje…, een boom…., en wat matten… 
 
 

… en, … het straatgevecht kan beginnen… 
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Vught,  
14 mei 2011 
 
    Wolter  -   Wim 
 
1.  Pc3     >   klok 
2.  ….    …. 
3.  ….    …. 
4.  ….    …. 
5.  ….    …. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het  eindspel lijkt wel straatvoetbal; met de koning als „spelende keep‟..! 
 

 
 
… en plots…, heeft iedereen verstand van schaken…!? 
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~  35  ~ 

 

Het is Lucky gelukt ! 
 
In het vorige nummer kwam Wolter met een haast 
onmogelijke opdracht voor Lucky Luke. 
Een voortreffelijk schaker en oude bekende van „De 
Vughtse Toren‟, die ooit de onvergeeflijke fout be-
ging zich in de „damsport‟  te storten, bracht  Lucky 
Luke zijn redding. 
Had jij hem nog niet opgelost? Hier je redding en 
volg de onnavolgbare bokkensprongen. 

PS: 
“Ik heb een paar genoeglijke uren beleefd met 
de avonturen van Lucky Luke en de Daltons. 
Ik kwam tot de volgende bevindingen: 

 
a.  Mat in 3 
1. Pe1 - f3  Lf2 - e3     (op 1.....g3 x h2 volgt 2. g2 - g4 mat) 
2. h2 x g3  ad libitum 
3. g3 - g4   # 
 
 
b. Mat in 4 
1. h2 x g3      Lf2 - e3 
2. Tg7 - g4    Le3 - g5 
3. Tg4 - h4+  Lg5 x h4 
4. g3 - g4    # 
 

 c. Mat in 5 
1. Tg7 - g4   Lf2 - e1   (op 1.....Lf2-b6 volgt 2. Tg4-h4 #); (en op: 

1......Lf2-e3   2. Tg4xg3 Le3-g5 3. Tg3-h3+ Lg5-h4  4. g2-g4 #) 

2. Tg4 - d4   Le1 - f2 
3. Td4 - d1   Lf2 - g1 
4. Td1 x g1  Kh5 - h4 

      5. Tg1 - h1   #  
 

 d. Mat in 6 
 1. Pe1 - f3   Lf2 - e1 (op 1.....Lf2-g1 volgt 2. h2xg3 en 3. g3-g4 #) 
 2. Pf3 x e1   Kh5 - h4 
 3. h2 - h3    Kh4 - h5 
 4. Pe1 - d3   Kh5 - h4 
 5. Pd3 - f4    h6 - h5 
 6. Pf4 - g6    #                                      Met een vriendelijke groet”, 
                           P.F.B. v.d. Broek 
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Bianca Muhren speelt simultaan in Vught       Ton van Roon / redactie 

 
Terwijl de hele wereld in spanning verkeert voor  „De dag des oordeels‟, 
de dag waarop volgens prediker Harold Camping de wereld zal vergaan, 
voltrok zich op het Marktveld in Vught een apocalyps van andere orde…  

 
Nederlands topschaakster Bianca Muhren speelde op zaterdag 21 mei in 
Vught een simultaan, welke in het kader van het 40-jarig jubileum van 
SV „De Vughtse Toren‟ aan alle inwoners van Vught en omstreken werd 
aangeboden.  

 
 

Op een zonovergoten terras op de markt in Vught, speelde Bianca de 
eerste twee uur volgens het aanschuifprincipe. Dat betekent dat als een 
partij binnen twee uur afloopt een nieuwe speler kan starten. Op deze 
manier kunnen zoveel mogelijk schakers meespelen.  
Er werd begonnen op 22 borden. Twee spelers hadden hun partij snel 
verloren en mochten opnieuw beginnen en later schoof nog een aantal 
passanten aan.  
De sfeer was fantastisch. Prachtig weer, een biertje erbij en regelmatig 
kwam er winkelend publiek voorbij. Je hoorde diverse opmerkingen, zo-
als: “Kijk een simultaan, wat leuk!”  
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Ook hoorde je ouders aan hun kinderen uitleggen wat de bedoeling was.  
Een groepje jongeren die voorbij kwamen zeiden: “Kijk, één vrouw tegen 
allemaal mannen. Die is stoer”.  
  
Er werd dus veel gelachen, maar er werd ook serieus geschaakt. Bianca 
wilde haar WGM titel natuurlijk eer aan doen en haar tegenstanders wil-
den wel eens aan elkaar laten zien wat ze waard waren. Bianca speelde 
26 partijen, waarvan ze er 23 wist te winnen. Twee gingen in remise en 
alleen Marc Viering, de clubkampioen van de Vughtse Toren wist te win-
nen. Een score van 92%, iets waar Bianca trots op terug kan kijken.  
  
Alle ingrediënten voor de goede sfeer waren aanwezig. Aangenaam 
weertje, een mooie locatie op een gastvrij en niet-opdringerig caféterras. 
Neem daar bij een toffe meid zonder kapsones die jou het spel laat spe-
len. Menigeen immers meende zich aanvankelijk in de waan een stevige 
stelling te hebben neergezet.., tot zij uiteindelijk de zwakke plekken op-
zocht en de partij in de wurggreep nam. 
 
Maar zoals gezegd, de bijzon-
dere sfeer vierde de boventoon. 
De volgende gebeurtenis is 
daar een sprekend voorbeeld 
van:  
Een van de deelnemers, die de 
65+ inmiddels ruim was gepas-
seerd, we zullen hem Hans 
noemen, hield het erg lang vol. 
Hij zat nog als een van de laat-
ste te schaken. Dat is op zich al 
een knappe prestatie, maar uit-
eindelijk berustte ook hij in zijn 
lot.   
Vlak voordat Hans op wilde ge-
ven zei hij: “Rest mij alleen nog 
een hand van die jonge dame”. 
“Ja” zei een van de andere 
deelnemers, “veel meer zit er 
niet in. Kussen zal ze niet 
doen”.   
“Die uitdaging ga ik nog aan..”, moet Hans hebben gedacht. Toen Bianca 
aan zijn bord verscheen stond hij op, feliciteerde haar met de overwin-
ning en zei: ”Maar ik ga u wel een zoen geven”, en kuste Bianca op bei-
de wangen.  
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Met behulp van zijn zoon, zo lijkt het, weet Marc Viering als enige zijn 
partij tegen Bianca te winnen. 
Met enige schroom, (het was geen beauty..), stelt hij zijn partij aan het 
clubblad ter beschikking; opdat wij er allen van kunnen leren… 
 

Bianca Muhren (wit) - 
- Marc Viering (zwart) 

 
Vught, 21 mei 2011 

 
1. d4; d5  2. c4; c6 
3. Pc3; Pf6  4. Pf3; dxc4 
5. e4; b5  6. e5; Pd5 
7. a4; e6  8. axb5; Pxc3 
9. bxc3; cxb5 
10. g3; Lb7  11. Lg2; a5 
12. 0-0; Ld5 
13. Lf4; Pc6 14. Db1; b4 
15. Pd2; Lxg2 

16. Kxg2; Dd5+ [op een zeer geraffineerde manier neemt Marc bezit van 
het centrum; de Dame staat zeer solide op centrumveld d5; zie diagram] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17. Pe4; bxc3 18. f3; Tb8 19. Dc1; 
Tb2+ 20. Kh3; Lb4  21. Pxc3; Lxc3 
22. Dxc3; Tb3  23. Dc2; Pb4  24. 
De4; Pc6  25. Ld2; 0-0  26. Tfc1; 
Dxd4  27. Dxd4; Pxd4  28. Txc4; 
Pxf3  29. Lxa5; Pxe5  30. Tb4; Txb4  
31. Pc4; Lb3 [hierna werd de notatie onnauwkeurig; echter op deze foto 
valt af te leiden dat zij op dàt moment  „de foute‟ zet deed].  
Bij de 40e zet gaf Bianca zich gewonnen.  
Een waardige „Vughtse Toren‟-kampioen, met zoon, maar zonder zoen ! 
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Vught 21 mei 2011 
 
Op een zonovergoten dag 
ergens hier in Vught 
 
Stond een toffe jonge vrouw 
voor jong noch oud beducht 
 
Bianca is haar naam 

 
Zij liep van hot naar her, 
en af en aan… 
… rond 30 borden 
schaak in simultaan 
 
Ieder liet zij in de waan 
in eigen spel te gaan 
 
Toch wist ze snel haar 
mannetje te staan. 

 
speel je spel dapper, met bravoure 
bouw een stevige stelling, fier en stoer 
 
Maar…, een wijze les in deze uren: 
onderschat nooit een Dame van allure. 

  



 
~  40  ~ 

 

“Schaaktorens onder mekaar….” 
 
DOM:  “Natuurlijk…, je mag er zijn, jij  fiere  trotse Lambert….” 
DVT:  “Waarachtig…, exact 40 meter hoog meet ik tot aan de top!” 
DOM:  “Even hoog, als je schaakvereniging oud  is…??!” 
DVT:  “Ja, 40 jaar schijn ik te bestaan..!!” 
DOM: “Welk een symboliek!  Je hebt „De Vughtse Toren‟ dus jaar   na jaar…, 

meter voor meter opgebouwd.” 
DVT:  “Ja, maar ik wil natuurlijk hoger…, veel  hoger…?!” 

 
DOM: 
“Zeker, dat kan Lambert!” 
Mijn toren prijkt bijna zo hoog 
als de „Utrechtse schaakclub‟ 
oud is. 
Wat een saaie naam.., nu ik er 
stil bij sta…” 
DVT: 
“Ja, je kunt je schaakclub beter 
„De Domtoren‟  moemen;  
ik wil ook zo hoog  worden..; 
Wat zou wijs zijn Dom?” 
DOM: 
Ga zo door! “Bouw  jaar op jaar 
een meter bij; over 60 jaar heb 
je „Een Vughtse Toren‟ van zo‟n 
honderd jaren oud…!!” 
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De Vughtse Toren torenbouwers ! 
 
Elk jaar kon weer een vlag worden geplaatst voor het hoogst bereikte niveau ! 
Onze kampioenen even langs de 40 meter hoge Lambertustoren geplaatst. 
De belangrijkste torenbouwer blijkt Onno van Buytenen, hij werd maar liefst 
12x kampioen van „De Vughtse Toren‟! 
Het meest verspreid in het 40-jarig bestaan is Hans de Nijs; hij bouwde er 9x 
een meter bij (bijna een kwart) en blijkt daarmee een stabiele factor voor „De 
Vughtse Toren‟.  Een dikke 3e plaats is er voor Henk van Evert (5x). 
Het moge duidelijk zijn, dat de Vughtse Toren nog veel „hoger‟ kan…! 
 
40 mtr Wim Viering        2010 - 2011 
39  Mark Viering        2009 - 2010 
38  Mark Viering        2008 - 2009 
37  Mark Viering        2007 - 2008 
36  Henk van Evert       2006 - 2007 

35  Henk van Evert       2005 - 2006 
34  Henk van Evert       2004 - 2005 
33 Guido Jansen        2003 - 2004 
32 Guido Jansen        2002 - 2003 
31 Guido Jansen        2001 - 2002 

30 mtr Harrie Tigelaar       2000 - 2001 
29  Henk van Evert       1999 - 2000 
28  Hans de Nijs        1998 - 1999 
27  Henk van Evert       1997 - 1998 
26  Hans de Nijs        1996 - 1997 

25  Hans de Nijs        1995 - 1996 
24  Hans de Nijs        1994 - 1995 
23  Onno van Buytenen       1993 - 1994 
22  Onno van Buytenen       1992 - 1993 
21  Onno van Buytenen       1991 - 1992 

20 mtr Hans de Nijs        1990 - 1991 
19  Onno van Buytenen       1989 - 1990  
18  Onno van Buytenen       1988 - 1989 
17  Onno van Buytenen       1987 - 1988 
16  Hans de Nijs        1986 - 1987 

15  Onno van Buytenen       1985 - 1986 
14 Tammo Hagedoorn       1984 - 1985 
13  Onno van Buytenen       1983 - 1984 
12  Hans de Nijs        1982 - 1983 
11  Onno van Buytenen       1981 - 1982 

10 mtr Hans de Nijs        1980 - 1981 
  9  Onno van Butenen       1979 - 1980 
  8  Onno van Buytenen       1978 - 1979 
  7  Onno van Buytenen       1977 - 1978 
  6  Peter Boll        1976 - 1977 

  5  Jacques Schwartz       1975 - 1976 
  4  Hans de Nijs        1974 - 1975 
  3    Piet van den Broek       1973 - 1974 
  2    Piet van den Broek       1972 - 1973 
  1 mtr    Jan van Oeffelen       1971 - 1972 
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Een woord van dank 

 
Het bestuur van de schaakvereniging „De Vughtse Toren‟ spreekt graag 
een woord van waardering uit, voor alle enthousiaste medewerking van 
onze leden tijdens de verschillende activiteiten die op touw zijn gezet ter 
gelegenheid van ons 40-jarig bestaan. 
 
In het bijzonder denken wij daarbij ook aan: 

 Onze sponsoren bij diverse toernooien en evenementen de nodige 
ondersteuning hebben verleend. 

 De clubbladadverteerders. 

 De gemeente Vught, die aan een aantal activiteiten actief heeft 
mee willen denken en ons in verschillende evenementen financiëel 
heeft willen ondersteunen.  

 Bibliotheek „De Meierij‟ in Vught,  
die ons 5 maanden lang de ruimte 
beschikbaar stelde voor de zeer 
bijzonder schaakspellen-expositie; 
in een adem noemen wij daarbij 
ons gewaardeerde lid Ton van den 
Akker, die zijn privé-verzameling 
belangeloos ter beschikking stelde 
voor deze tentoonstelling. 
Ton verzorgde bovendien een bij-
zondere lezing over de oorsprong, 
ontwikkeling en de wereldwijde 
verspreiding van het schaakspel 

 De redactie van „Het Klaverblad‟, 
die ons wekelijks de ruimte gaf een 
schaakrubriek te plaatsen. Zij maakten onze aanlevering vaak nog 
mooier dan dat ie al was. 
Ook ná de afsluiting van het jubileumjaar verleent „Het Klaverblad‟ 
ons een bescheiden ruimte voor schaakrubrieken. 

 schaakmeester Herman Grooten, die ons een leerzame avond ver-
zorgde over schakende denkers en denkende schakers. 

 Grootmeesteres Bianca Mühren die ons bijna allemaal te sterk af 
was, maar ons desondanks een schitterende schaakdag bezorgde. 

 
En tot slot uiteraard de uitbater van ons schaakhonk: Bart van Berkel 
en echtgenote die ons op geheel eigen wijze gastvrijheid verleenden 
gedurende onze schaaksessies, toenooien en externe competities. 
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Schoolschaak - challenge met o.a. Hans Böhm en Anash Giri 
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Programma 2011-2012   (tot begin januari) 
 

Wk Dinsdag 
Interne 
competitie Anders 

Vakantie / 
feestdagen 

35 30-aug   Jaarvergadering   

36 6-sep cyclus 1 - 1     

37 12-sep   
Maandagavond com-
petitie Maandag! 

38 20-sep cyclus 1 - 2     

39 27-sep cyclus 1 - 3     

40 4-okt cyclus 1 - 4     

41 11-okt cyclus 1 - 5     

42 17-okt   
Maandagavond com-
petitie Maandag! 

43 25-okt cyclus 1 - 6     

43 29-okt   
1e ronde NBSB com-
petitie Zaterdag! 

44 1-nov cyclus 1 - 7     

45 8-nov cyclus 1 - 8     

46 15-nov cyclus 2 - 1     

47 17-nov   Seniorentoernooi Donderdag! 

47 22-nov cyclus 2 - 2     

47 26-nov   
2e ronde NBSB com-
petitie Zaterdag! 

48 29-nov cyclus 2 - 3     

49 6-dec   
Geen Schaken (zaal 
niet beschikbaar) Sinterklaas 

50 13-dec cyclus 2 - 4     

50 17-dec   
3e ronde NBSB com-
petitie Zaterdag! 

51 20-dec cyclus 2 - 5     

52 27-dec   Geen Schaken Kerstvakantie 

1 3-jan   Nieuwjaarstoernooi   

1 7-jan   
4e ronde NBSB com-
petitie Zaterdag! 

 
 

En…, als er niet te schaken valt.., schrijf eens over jouw partij, die 
overwinning van laatst, je ultieme blunder… of gewoon over iets 
anders, dat je op je lever hebt.   
De redactie neemt alles bloedserieus; zelfs anoniem…! 
Indien voldoende kopij…, komt in december het volgende clubblad. 
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Schaakvereniging „De Vughtse Toren‟ 
41e  Jaargang                      september 2011 

 
Voorzitter:            Wolter de Vries,     073 - 6564688  

wolter.de.vries@home.nl 
 
Secretaris:        Steven Luderer,     06 - 43532218  

s.luderer@home.nl  
 
Penningmeester: Henk van Evert,     073 - 6426757 

h.vanevert@kpnmail.nl 
 
Wedstrijdleider:  Ton van Roon,     073 - 6566415 

06 - 46345997 
Webmaster:  a.van.roon@planet.nl  
 
Clubblad:   Frank Donders,     073 - 6566990 
    Donders@dse.nl  
 
Internet:    www.devughtsetoren.nl 
 
Ereleden:   Jan van Oeffelen 
    Kees Machielsen 
    Harry van Sterkenburg  
    Theo Jansen 
 
Teamleiders externe competitie: 
-  1e team   Wim Viering    013 - 5285768 
          06 - 10402077 
-  2e team   Sije Zeldenrust    073 - 6567595 
-  3e team    Ria Samuels     073 - 6563211 
 
Clublokaal:  Zaal  café Van Berkel 
    Vlasmeersestraat 97,  
    Vught     073 - 6560862 
 
Speelavond: dinsdag; incidenteel op maandag     (zie jaarpro-

gramma)   van 20.15 – 00.15 uur. 
 
Gironummer:  269.40.58  Penningmeester „De Vughtse Toren‟ 
 

mailto:wolter.de.vries@home.nl
mailto:s.luderer@home.nl
mailto:henk.vanevert@tiscali.nl
mailto:a.van.roon@planet.nl
mailto:Donders@dse.nl
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