


Voorwoord 
 
Voor u ligt het jubileumboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Rooise Dam- en 
Schaakvereniging (RDS). Eén jaar later dan destijds gepland. Want RDS bestaat bijna 51 jaar sinds 
haar oprichting in november 1971. Ook het jubileumfeest heeft een jaar langer dan een gouden 
halve eeuw op zich laten wachten. Dit heeft alles te maken met de coronapandemie die voor veel 
ongemak en uitstel heeft gezorgd. Maar beter laat dan nooit! 
 
Dit boek is niet bedoeld om de 50 jaar geschiedenis van de Rooise Dam- en Schaakvereniging 
formeel en gedetailleerd te beschrijven. We hebben er ook bewust voor gekozen om hierin geen 
partijanalyses, partijstanden en dergelijke op te nemen. Wel willen we met deze feestbundel 
aangeven hoe dynamisch onze vereniging was en is. 
 
Er is veel, heel veel gebeurd in al die jaren. Net zoals de Dommel door Sint-Oedenrode meandert, 
zo kronkelt RDS door de tijd. Nog altijd is RDS een club die volop leeft en daarom een grote toekomst 
voor zich heeft. RDS is meer dan een potje dammen of schaken op de maandagavond. RDS telt bijna 
zestig leden die wekelijks bijeenkomen om lief en leed te delen, naar elkaar te luisteren, elkaar te 
helpen en vooral ook samen te lachen. Dat kan allemaal terwijl we tegelijk het spelletje serieus 
spelen. 
 
Met dit jubileumboek hopen we ook nieuwe leden aan te trekken, mensen nieuwsgierig te maken 
naar RDS en ze vooral aan te moedigen om gezellig mee te doen. Met serieuze verhalen en vrolijke 
anekdotes uit de oude doos proberen we een zo goed mogelijk beeld van RDS te geven. 
 
Het samenstellen van zo’n omvangrijk boek was geen eenvoudige zaak, maar gelukkig kreeg de 
redactie goede hulp. Passend is een woord van dank aan de simultaangevers, Jan Groenendijk en 
Twan Burg, die hun professionele tijd beschikbaar stelden voor een interview. Vele RDS-schakers en 
-dammers schreven spontaan of op verzoek vrolijke, maar ook melancholieke teksten. Piet van Erp 
zocht foto’s en krantenknipsels in zijn archief. Cor van Nuland en Wim van der Heijden leverden 
hand- en spandiensten. Jan Tils en Inge de Laat stelden zich beschikbaar om het werk van alle 
artikelschrijvers op taal- en spelfouten te corrigeren en de verhalen vlotter te laten lopen. Tot slot 
ook een woord van dank aan de sponsors die dit jubileumboek in haar huidige hoogwaardige vorm 
mogelijk maakten. 
 
Wij hopen van harte dat u vaak met plezier, soms met enige verbazing, soms met een innerlijke 
glimlach, dit boek ter hand neemt. En leg het gewoon ook eens voor vrienden en bekenden op je 
keuken- of salontafel. 
 

De redactie, 
Martien van Erp en Bert de Laat 
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Van de voorzitter … ons 50-jarig jubileum 
 
Regelmatig hoor je mensen zeggen dat dammen en schaken geen sport zijn. Dat is gemakkelijk te 
weerleggen; het zijn denksporten! Beide disciplines maken deel uit van het NOC*NSF (waarbij NSF 
staat voor Nederlandse Sportfederatie). In tegenstelling tot fysieke sporten worden de hersenen 
danig op de proef gesteld, zowel in de interne als de externe competities. Bij RDS speelt gezelligheid 
ook een rol in de vorm van de derde helft. Dat we ook in deze tijd bestaansrecht hebben als Rooise 
Dam-en Schaakvereniging bewijst het feit dat we dit jaar ons 50-jarig jubileum vieren. Dat is niet 
niks! Het ledenaantal is in de loop van tijd met wat ups en downs gelijk gebleven, met lichte 
stijgende trend. Met name bij de damafdeling zien we een flink aantal spelers uit de regio. Als club 
zijn we vrij uniek; een van de weinige clubs in Nederland met dammen en schaken onder één 
dak.  Kortom, tijd om ons jubileum op een mooie manier te vieren. 
 
Zaterdag 3 september 2022 starten we om 11.30 uur met een brunch voor onze leden. Om 13.00 
uur zijn er enkele speeches, waarna het simultaanspektakel kan losbarsten. 
Internationale topper Jan Groenendijk zal het opnemen tegen circa vijfendertig dammers, 
schaakgrootheid Twan Burg speelt tegen ongeveer dertig schakers. Oftewel, het belooft een 
mooie happening te worden in  het geheel vernieuwde Dommelzicht.  

 
Vanzelfsprekend horen bij een jubileum felicitaties 
aan de leden van het eerste uur: Wim van der 
Heijden, de broers Piet en Martien van Erp en 
Martien van Berkel. Ook zijn we het feestcomité veel 
dank verschuldigd voor het vele werk dat ze hebben 
verricht om dit jubileum mogelijk te maken. Na 
afloop is er natuurlijk tijd om na te praten, want 
zoals eerder gezegd: gezelligheid is een groot goed 
binnen onze vereniging. Tot slot wens ik iedereen 
een geweldige middag toe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

René Dekkers 
Voorzitter RDS 

 

. 



Woord van de Burgemeester 
 
Als burgemeester van Meierijstad schrijf ik graag een voorwoord in dit jubileumboek dat in het teken 
staat van het 50-jarig bestaan van de Rooise Dam- en Schaakvereniging. Het is een goede gewoonte 
bij een dergelijk heugelijk feit van een vereniging, even langer stil te staan en de schijnwerper te 
richten op de ongetwijfeld rijke historie. En als het dan gaat om een van de bijzondere verenigingen 
van de Rooise gemeenschap, die in de voorbije halve eeuw middels het verschaffen van actieve en 
passieve, aangename en nuttige vrijetijdsbesteding haar bestaansrecht ten volle heeft bewezen, 
dan is het alleszins verantwoord zo’n jubileum te herdenken. 
 
Tevens wil ik dan ook mijn waardering uitspreken voor de belangeloze inzet van velen, die op 
enigerlei wijze hebben bijgedragen aan deze vereniging. 
 
Dit jubileumjaar wordt uitgebreid gevierd op zaterdag 3 september 2022. Naast de uitgifte van dit 
jubileumboek ligt er nog een mooi jubileumtoernooi in het verschiet. Ik wil dan ook graag mijn 
hartelijke gelukwensen overbrengen aan het bestuur en aan alle leden. Ik hoop dat jullie genieten 
van de festiviteiten en met plezier nog eens zullen bladeren in dit jubileumboek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ir. C.H.C. (Kees) van Rooij 
Burgemeester 



NBSB: Een opmerkelijk advies 
 
Uit de annalen van de NBSB blijkt dat er reeds in 1935 een schaakclub in Sint-Oedenrode heeft 
bestaan. Deze heette ERS (Eerste Rodense Schaakclub). Toen onze club zich in 1972 weer aanmeldde 
bij de Brabantse bond werd de club oorspronkelijk ook ERS genoemd. Waarschijnlijk dachten ze bij 
de bond dat wij een voortzetting waren van ERS, maar in de competitie stonden wij als Sint-
Oedenrode bekend. Pas veel later is de officiële naam RDS doorgevoerd. Waarschijnlijk toen wij 
nieuwe statuten kregen?  
 
Bij de jaarvergadering van de Brabantse Bond werd erop gewezen om zeker geen gecombineerde 
club op te richten, hoewel dit om praktische redenen aanbevelingswaardig was.  Wij kregen het 
volgende te horen: ‘Als een schaker enkele keren verliest, gaat hij dammen!’ Want dat is 
makkelijker. Wij hebben daar nooit last van gehad. In de gehele clubhistorie tellen we slechts twee 
spelers die in de interne competitie zowel gedamd als geschaakt hebben ! 
 
Tot op heden zijn wij nog steeds de enige dam- en schaakclub. 
 

Cor van Nuland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De geschiedenis van RDS 1971 – 1981 
 

- De eerste jaarvergadering werd gehouden op 1 september 1972. 
- Voor de geschiedenis zal november 1971 als oprichtingsdatum 

worden aangehouden. 
- Uit een enquête onder de leden is bepaald dat vrijdagavond de meest 

geschikte clubavond is.  
- Er is besloten om met een tiental aan de Noord-Brabantse Dambond 

mee te doen en met een achttal aan de externe KNSB competitie. 
- De inkomsten aan contributie bedroegen in het eerste jaar Hfl 675,- waartegenover Hfl 

350,- aan uitgaven stonden. Hierdoor was het eerste kassaldo op 1 september 1972 Hfl 
325,- 

- De wedstrijdleider doet een beroep op iedereen om trouw 
op te komen dagen en om alle partijen te noteren. 

- In het 2e jaar waren de inkomsten gestegen naar Hfl 884,- 
maar de uitgaven naar Hfl 1210,- Hierdoor ontstond een 
negatief eindsaldo van – Hfl 1,40 

- Er zal een ‘tussenvergadering’ plaatsvinden zodra de 
statuten en het huishoudelijk reglement voldoende gereed 
zijn. 

- De Hr. M.v.Erp wordt op 24 augustus 1973 als 
wedstrijdleider dammen in het bestuur 
opgenomen.  

- De contributie voor leden die bij de bond zijn aangesloten gaat aanvankelijk Hfl 50,- 
bedragen, voor niet bondsleden Hfl 35,- per jaar en voor jeugdleden tot 18 jaar Hfl 20,- 

- Op 30 november 1973 vindt de ‘tussenvergadering’ plaats waarin de statuten en het 
huishoudelijk reglement worden goedgekeurd. 

- In het seizoen 1973-1974 is het damteam op een zeer goede 3e plaats in de regionale 
competitie geëindigd. Het schaakteam eindigde in klasse 4F van de NBSB op een zeer 
goede 2e plaats. 

- Evenals voorgaande jaren was de clubavond wederom een punt van discussie en wederom 
werd de vrijdagavond hiervoor als meest geschikt geacht.  

- In het seizoen 1974-1975 werd het schaakteam kampioen en promoveerde 
naar de 3e klasse. 

- De reiskostenvergoeding wordt dan vastgesteld op 10 cent per kilometer 
per auto. 



- Vanaf seizoen 1978-1979 is de clubavond voor schakers verplaatst 
naar maandagavond, die voor de dammers bleef op vrijdagavond. 

- In het openingswoord van voorzitter Piet van Hoof op de Algemene 
Ledenvergadering van 24 augustus 1979 memoreerde hij enkele 
opmerkelijke feiten : 

o De prestaties in de bondscompetities waren matig. 
o De begeleiding van de jeugdleden ging een beetje ‘sukkelig’ 

vanwege gebrek aan leiders. 
o Vertegenwoordigers van onze vereniging wonnen voor de vierde 

achtereenvolgende maal de wisselbeker van de quiz van de Nijnselse muziekweek. 
- Per 31 augustus 1980 heeft de club een batig saldo van Hfl   750,- in kas. 
- De wisselbeker van het clubkampioenschap mag vanaf 1980 worden gehouden als deze 

drie maal achtereenvolgens of vijf maal in totaal wordt gewonnen. 



Krankzinnig 
 

De krankzinnigste partij die ik 
ooit meemaakte, speelde zich af 
toen onze club nog niet zo lang 
bestond, ergens midden jaren 
1970. Het was tijdens een 
invitatietoernooi in de week voor 
kerst. Ik had mijn vriend M. 
uitgenodigd; dezelfde jongen die 

jaren later tijdens een simultaan als enige remise speelde 
tegen schaakmeester Hans Böhm.  
 
Zoals gebruikelijk werd een eerste ronde gespeeld in 
groepen van zes schakers. Daarna werden op grond van de 
rangordeningen nieuwe groepen gevormd: groep A (de 
sterkste groep), groep B en groep C.   
Ook waren er toen fikse prijzen te winnen. Zo was in groep A de eerste prijs een flinke haas, in groep 
B een middelgroot konijn en in groep C een jonge fazant. Maar voor iedereen was er wel een prijsje, 
met als sluitstuk voor de hekkensluiter in groep C een bos sjalotten. 
 
Het was mijn vriend gelukt om zich te plaatsen voor groep A en zelfs was hij in de race voor de eerste 
plaats. De laatste partij zou de beslissing moeten brengen. Heel spannend! Het volk verzamelde zich 
na de openingsfase rond de beide bloednerveuze spelers. 
 

De druk was immens! Al heel snel stond het bord in 
vuur en vlam! De stukken vlogen heen en weer, de 
klok werd ingebonkt als was het een heipaal, glazen 
rinkelden. Maar alles ging goed, de climax was 
voorbij, de spanning ebde weg, het slotstuk naderde. 
 
Maar de oplettende toeschouwer zag het volgende 
na alle commotie, onoverzichtelijke standen en 
gruwelijke tijdnoden: de witspeler speelde op zeker 
moment met de zwarte stukken, de zwartspeler had 
de witte stukken onder zijn hoede genomen. En 
beiden speelden verder alsof hun leven ervan afhing!     

 
In pais en vree werd uiteindelijk remise overeengekomen. Stomverbaasd waren beide heren toen 
deze hilarische toedracht in geuren en kleuren werd rondgebazuind. De haas werd broederlijk 
gedeeld. 
 

Jan Tils 
 
 
 
 
 
 
  



Loper aan de wandel 
 
In de beginjaren van de schaakclub was men op zoek naar Rooienaren die konden schaken en lid 
wilden worden van de schaakclub. Zo woonde in Rooi een (vroeg) gepensioneerde 
correspondentieschaker, de heer Van de Drift. Hij was zelfs internationaal correspondentie- 
schaakmeester. Correspondentieschakers waren schakers die elke zet per post opstuurden naar de 
tegenstander. Als zo’n zet dan binnenkwam, moest hij binnen een bepaalde tijd worden 
beantwoord met een tegenzet. De partijen waren langdurige kwesties en meestal speelde zo’n 
schaker meerdere partijen tegelijkertijd. Ook werd er met buitenlanders uit verre oorden gespeeld. 
Zo’n correspondentieschaker kent niet de stress van een clubschaker die binnen een bepaalde tijd 
een partij moet beëindigen.  Na enig aandringen van het bestuur van de schaakclub kon RDS hem 
strikken voor het lidmaatschap, hoewel hij moeilijk met de wedstrijdspanning om kon gaan. Dit 
bleek niet zo´n groot probleem bij onze gemoedelijke clubavonden. De schaakclub was zeer vereerd 
met het aanwerven van een lid met zo´n hoog schaakniveau. 
 
Van de Drift durfde het ook aan om deel te nemen aan de externe competitie van de Noord-
Brabantse schaakbond. Op een zeker moment was er een uitwedstrijd in Deurne. De wedstrijd werd 
gespeeld in het toenmalige Sint Willibrordus Klooster. Daar was ook de middelbare school 
gehuisvest. Wij speelden in de lerarenkamer van de school. Van de Drift speelde op bord 4 tegen 
Piet van Dierendonck. Toevallig kende ik hem omdat hij een broer van mijn zwager was. De partij 
was een heel eind onderweg toen Van de Drift groot voordeel leek te gaan behalen door een loper 
te winnen. Piet van Dierendonck zag dit aankomen en pakte de betreffende loper van het bord en 
stak hem in zijn broekzak en ging ermee aan de wandel.  Dit duurde zeker een kwartier en Van de 
Drift raakte helemaal van slag en kwam zich bij de wedstrijdleiding beklagen. De wedstrijdleiders 
van beide teams wisten ook niet zo snel of dit tegen de regels was. Omdat ik Piet goed kende kon ik 
hem er toch van overtuigen dat hij gewoon verder moest spelen en de loper moest terugzetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intussen was onze teamgenoot zo overstuur geraakt dat hij toch de partij verloor. 

Van de Drift heeft nog enkele keren meegespeeld, maar stopte toch vrij snel als lid van onze club. 
Schaken in een club was niet zijn ding. Hij verkoos de studeerkamer voor het uitpluizen van zeer 
ingewikkelde internationale correspondentieschaakwedstrijden.  

Cor van Nuland 

Met de loper … 

… aan de wandel 



Het avontuur van Gijs van Aarle 
 
Gijs van Aarle was in zijn jonge jaren een verdienstelijk 
huisdammer. Al op jonge leeftijd nam hij de bakkerij van zijn 
vader over en steevast damde hij tussen de middag een 
partijtje met zijn knecht Luuk. Ook had hij een paar klanten 
waar het dambord klaar lag als hij daar brood ging bezorgen; 
er moest dan snel een partijtje worden gespeeld. 
 
Toen damvereniging Philips veertig jaar bestond op 3 april 
1974 kwam zesvoudig wereldkampioen Iser Koeperman een 
simultaanseance verzorgen. Gijs en zijn knecht Luuk togen 
naar Eindhoven om met deze wereldtopper de degens te 
kruisen. De simultaan begon om acht uur en Gijs zei tegen 
Luuk: ‘Voor tien uur zijn we van het bord geveegd en zijn we 
mooi op tijd thuis, want om vier uur moet ik weer beginnen 
met brood bakken.’ Het lot van een warme bakker was 
immers dat hij ’s nachts moest bakken om die dag vers brood 
op de plank te hebben. 
 
Maar het liep totaal anders … Gijs hield stand en ’s nachts 
rond half een moest Koeperman zich gewonnen geven (zie 
krantenartikel). Het werd uiteindelijk zelfs voor 
bakkersbegrippen een zeer korte nacht. 
 
Al met al een prestatie om trots op te zijn en een ervaring 
om nooit te vergeten. Vele jaren later kwam Gijs RDS 
versterken. Hij speelt met veel plezier iedere maandag 
dapper zijn partijen en is voor velen een geduchte 
tegenstander. 
 

Martien van Erp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EINDHOVENS DAGBLAD                  

 
                                                                                                                                Vrijdag 6 april 1979 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Van schaker tot dammer 
 
In 1977 kwamen wij in Rooi wonen. Wij waren al enige tijd op zoek naar een koophuis. En er werd 
in de Kienehoef gebouwd. Het huis, de ligging aan een woonerf en Sint-Oedenrode spraken ons wel 
aan en zodoende verhuisden wij van Veghel naar Rooi. 
 
Er was uiteraard van alles te doen in en rond de nieuwe woning en de eerste paar jaar in Rooi miste 
ik nog niet zo de wekelijkse schaakavonden met mijn overbuurman in Veghel. Het kwam er ook niet 
van om de draad weer op te pakken, want zo groot was de afstand nou ook weer niet. Intussen had 
ik wel ontdekt dat er in Nijnsel in De Beckart een schaakclub was opgericht. Ze hielden de clubavond 
op vrijdag. Dus ik maar eens contact opgenomen om te kijken of ik als proef eens een keertje kennis 
mocht komen maken. 
 
Op de bewuste afgesproken vrijdagavond toog ik naar het buurthuis in Nijnsel. Ik trof een 
gecombineerde schaak- en damvereniging aan. Die avond waren de aanwezige schakers met een 
even aantal was er een oneven aantal dammers. Dus werd mij gevraagd of ik ook kon dammen. En 
ja, dat had ik vroeger wel regelmatig gedaan. Bij ons thuis kwam vaak het dambord op tafel, want 
mijn vader kon niet schaken. Mijn broer en mijn vriend schaakten wel en ik zat ook in het 
schaakteam van de HBS destijds. Maar ja, als er even geen schaker beschikbaar was, wilde ik ook 
wel weer eens een potje dammen. 
 
Ik speelde tegen Martien van Erp, op dat moment de 
clubkampioen dammen. Ik moest dus maar eens laten zien wat 
ik ervan kon. En dat pakte goed uit, ik won de partij! Laaiend 
enthousiast waren de leden en ze vroegen mij of ik wilde 
overwegen om in plaats van mij bij de schakers te voegen eens 
een poosje te komen dammen. Ik zei, dat ik het zou overwegen 
en voelde mij uiteraard apetrots dat ik de clubkampioen 
verslagen had. Dus ik besloot eerst maar eens een seizoen te 
komen dammen. 
 
Uiteindelijk bleek dat ik toch een minder goede dammer was dan 
dat de eerste wedstrijd beloofde. Het heeft jaren geduurd 
voordat ik mijn eerste punt binnenhaalde. Ik verdenk Martien er 
nog steeds van dat hij mij die bewuste avond expres heeft laten 
winnen teneinde een dammer binnen te halen, maar hij heeft dat 
nooit toe willen geven. Het zal misschien ook wel onderschatting 
geweest zijn. Hoewel ik na het eerste jaar overwogen heb om 
toch weer te gaan schaken heb ik dat nooit meer gedaan. Ik kreeg 
er steeds meer plezier in en dus dam ik nu nog steeds. Al meer 
dan veertig jaar bij RDS!  
 
Toen ik in 1999 naar Vught verhuisde, heb ik nog wel eens overwogen om RDS te verruilen voor een 
club wat dichter bij huis, maar ja, zo’n toffe vereniging ga je niet gauw verlaten. Ik reis dus graag 
een paar kilometer om hier in Rooi gezellig te komen dammen. En intussen is het aantal leden van 
buiten Rooi groter dan ooit. Het geeft wel aan dat men graag bij deze club wil spelen. En terecht. 
 
Van harte proficiat RDS met ons aller jubileum en dat we nog maar lang mogen bestaan! 
 

Harm van der Veen 

Ga ik schaken of ga ik dammen? 



Wist U … 
 
… dat in 1977 ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Noord-Brabantse Schaakbond (NBSB) 
tijdens de eerste competitieronde alle teams tegelijkertijd op één locatie speelden. Die locatie was 
het Chassé Theater in Breda. 
 
… dat er ter gelegenheid van dit jubileum aan iedere deelnemer een jubileumboekje werd uitgereikt 
dat de geschiedenis beschreef van het schaken in Noord-Brabant. De titel van dit boekje: Zet na Zet. 
 
… dat onze jeugdschaker Frans Jansen in 1978 in Breda Brabants jeugdkampioen voor de jeugd 
onder 16 jaar werd. Later werd Frans Brabants kampioen bij de senioren, maar toen speelde hij al 
bij OSV uit Oss. 
 
… dat bij de Brabantse scholenkampioenschappen in 1976 en 1977 twee keer de Mgr. Zwijsenschool 
(nu: Zwijsen College) uit Veghel Brabants kampioen is geworden. In dit team van vijf spelers 
speelden drie spelers uit onze club mee, namelijk Frans Jansen, Adrie van Glabbeek en Marijn 
Rijkers. De overige twee spelers kwamen uit Uden: Herman Grooten en Willie Hendriks. 
 
… dat er in de jaren 1970 in Nijnsel elk jaar een dorpsquiz werd gehouden. Elke Nijnselse vereniging 
mocht met een team van twee (Nijnselse) personen deelnemen. Van onze vereniging werden een 
dammer (Piet van Erp) en een schaker (Cor van Nuland) afgevaardigd. Het eerste jaar werden ze 
tweede en daarna wonnen ze vier jaar op rij. Helaas, toen onze vereniging verhuisde naar Sint-
Oedenrode mochten zij niet meer meedoen, want de deelname was uitsluitend bedoeld voor 
Nijnselse verenigingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dammen – De beginjaren 
 
Na één seizoen intern dammen werd in maart 1972 na een enquête besloten om met een tiental 
dammers (DV Sint-Oedenrode)  in de Noord Brabantse dambond mee te spelen. We hadden 
amper genoeg spelers, maar desondanks waagden we de sprong. 
 
Piet van Hoof deed onderstaand verzoek aan Dhr. Peeters, wedstrijdleider van de PNDB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de Weledele Heer    
J. Th. G. Peeters 
Past.Knippenberghstraat 60, 
Helden Limburg    
            
M.H.        
                
Van de Koninklijke Nederlandse Dambond heb ik het advies gekregen om me met U in verbinding 
te stellen wat betreft de a.s. competitie. We hebben nu 8 leden die wel in de competitie mee willen 
spelen en we hopen er voor die tijd nog een paar bij te krijgen. Onze vraag is of het mogelijk is om 
eventueel ook met minder dan 10 leden deel te nemen en of we het eerste jaar ook zonder klokken 
kunnen spelen. 
Wat die landelijke en provinciale contributie betreft … wanneer moet U dan weten hoeveel en hoe 
oud onze leden zijn. 

Hopende dat U ons in deze moeilijke beginfase met raad en daad zult helpen Verblijf ik,  
Hoogachtend 
P.v.Hoof 
Azaleastraat 22 
St Oedenrode NBr. 
Secretaris 



Vol goede moed gingen we het eerste bondsjaar in, maar we kwamen er al snel achter dat we nog 
veel moesten leren; in vrijwel elke wedstrijd werd ons behoorlijk de oren gewassen (tegen Volt 
Tilburg verloren we met 0-20; tegen De Schuivers uit Bakel werd het 1-19). We waren er duidelijk 
nog niet klaar voor. Dit leidde ertoe dat we ons het jaar daarop terugtrokken uit de PNDB-
competitie en met een groepje clubs in regionaal verband wedstrijden gingen spelen. Voor ons als 
beginnende club was dat aantrekkelijker omdat we tegenstanders van vergelijkbaar niveau 
ontmoetten. Dit hebben we twee jaar lang gedaan tot ongenoegen van de PNDB. We waren een 
soort van wilde bond. 
 
In 1975 haalde de toenmalige voorzitter van de PNDB, 
de heer v.d. Elzen, ons als groep over om ons weer aan 
te sluiten bij de bond. Onder de nieuwe naam RDS 
traden we samen met vijf andere clubs weer toe tot de 
dambond. (DV Tempo, Veghel; DOS, Drunen; De 
Roskam, Heesch; BDO Oss; d’Amateurs, Sint-
Michielsgestel)  
Bovendien konden we met de nieuwe naam voor de 
tweede keer in aanmerking komen voor een 
aantrekkelijke contributiekorting bij de KNDB/PNDB. 
 
De dambond mocht van een zeer succesvolle uitbreiding spreken. Genoemde clubs hadden 
bedongen dat ze  in de beginfase  zoveel mogelijk bij elkaar ingedeeld werden. Zodoende was er 
sprake van een soepele herintrede. Ondertussen zijn erg veel verenigingen ter ziele gegaan en zijn 
van het genoemde rijtje alleen RDS en d’Amateurs nog over. 
 
Gedurende de jaren die volgden hebben we het  dammen beter onder de knie gekregen, 
voldoende leden geworven en materiaal aangeschaft.  
 
Na deze lastige beginjaren – met veel ups en downs, maar ook met een jeugdafdeling – van meer 
dan tien jaar hebben we onze draai gevonden en zijn we inmiddels een stabiele verenging  
geworden met een regionale aantrekkingskracht. 

 

        Krantenknipsels uit begin jaren 1970 

 

 
 

 



Schaken – De beginjaren 
 
De eerste deelname aan de NBSB-competitie was in het seizoen 1972-1973. We werden ingedeeld 
in de vierde klasse van de NBSB. De wedstrijden werden op zaterdagmiddag gespeeld. Bij hoge 
uitzondering werd er een partij vooruit gespeeld. Dat was dan noodzakelijk als een speler op 
zaterdagmiddag verhinderd was. Dan werd er gepeeld op de clubavond van de thuisspelende club. 
De eerste competitiewedstrijd was meteen een thuiswedstrijd tegen … ? 
 
We hadden totaal geen ervaring met het organiseren van een competitiewedstrijd. Wel hadden we 
wedstrijdformulieren. Gelukkig hadden onze tegenstanders begrip voor onze onervarenheid. We 
wisten bijvoorbeeld niet dat de ontvangende club de bezoekers een consumptie moest aanbieden. 
De spelers die nog niet bij de bond geregistreerd stonden, konden tot de speeldag ’s morgens 
telefonisch worden doorgegeven aan de competitieleider. Daardoor waren ze speelgerechtigd. 
 
Als een wedstrijd niet binnen 4 uur was afgelopen, moest er een datum worden afgesproken 
wanneer en ook waar de afgebroken partij uitgespeeld kon worden. Dit uitspelen moest 
plaatsvinden vóór de volgende competitieronde. Als er geen oplossing gevonden kon worden, 
moest de afgebroken partij worden gearbitreerd. Dit kostte dan vijf gulden. Tevens moest worden 
aangegeven welke claim (remise of winst) de spelers opgaven. Bij de bond was dan een commissie 
die de partij beoordeelde en de uitslag vaststelde. Zo’n uitspraak was bindend. 
 
In de beginjaren hebben we altijd in de vierde klasse gespeeld. De speelsterkte in onze club was heel 
verschillend. Op de eerste drie borden hadden we drie sterke spelers. Zij hadden ook ervaring 
opgedaan bij externe competitiewedstrijden bij andere clubs. Dat waren Wim de Jong, Simon 
Lavrijssen en Cor van de kerkhof. De andere spelers moesten al doende leren en ervaring opdoen. 
Waarschijnlijk waren Wim de Jong en Simon Lavrijssen ook al lid geweest van ERS. Ze speelden 
beiden op hoog niveau en waren ervaren schakers. Cor van de Kerkhof had vroeger in Geldrop 
gespeeld. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het Bavaria toernooi 
 
Parallel aan de NBSB competitie werd in onze regio een regionale competitie gehouden. Bavaria 
Bierbrouwerij was als naamgever aan deze competitie verbonden. Uit de regio Lieshout deden bijna 
alle verenigingen mee aan deze gezellige competitie. Diverse verenigingen deden alleen mee aan 
het Bavaria toernooi en niet aan wedstrijden van de Brabantse bond. Er werd gespeeld op de 
clubavond van de thuisspelende club. Er was een hoger speeltempo, zodat er geen afgebroken 
partijen waren. 
De betere clubs speelden in de eerste klasse en de overige teams in de tweede klasse. Wij hebben 
altijd in de tweede klasse gespeeld. De gezamenlijke slotronde werd gehouden op een zaterdag in 
de excursiekantine van Bavaria. Dat was natuurlijk een gezellige happening, want alle consumpties 
waren gratis en Bavaria zorgde voor diverse relatiegeschenken. Het kwam regelmatig voor dat 
bepaalde teams die niet voor de NBSB speelden, spelers hadden opgesteld die bij een andere 
vereniging wel voor de NBSB speelde! Dit gaf wel eens heel verrassende uitslagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op een zeker moment is deze regionale competitie beëindigd, omdat Bavaria er als naamgever mee 
stopte. Er is toen nog getracht een doorstart te maken, maar dat is helaas niet van de grond 
gekomen. Wel is jaren later door de NBSB ook een avondcompetitie voor viertallen opgezet die nu 
nog steeds draait en waaraan ook RDS deelneemt. 
  



Open Bossche Kampioenschappen 
 
Bijzondere verhalen / Bijzondere mensen  
 
Het was midden jaren 1970 toen een aantal RDS’ers meedeed aan de persoonlijke Open Bossche 
Damkampioenschappen. 
 
Eén van hen was toenmalig lid Henk van Delft uit Schijndel. Het was vrij algemeen bekend dat 
Henk een stevige drinker was. Meerdere malen verscheen hij flink aangeschoten achter het 
dambord. Zo ook bij de Open Bossche 
Damkampioenschappen. Hij moest op die avond 
spelen tegen Cor van de Westelaken, de man met het 
hoedje, uit Sint-Michielsgestel. Henk, de 
vriendelijkheid zelve, werkte een paar borrels weg 
voor aanvang van de wedstrijd. 
 
Toen de partij begon, vroeg Henk wat Cor wilde 
drinken. Cor wilde graag koffie. Henk ging naar de bar 
en bestelde één koffie en twee borrels jenever. Eén 
borrel was voor hemzelf en de andere borrel goot hij in 
de koffie voor Cor. Dit ritueel herhaalde zich nog een 
paar keer  terwijl Cor dapper zijn partij speelde. 
 
Henk ging er uiteindelijk met de winst vandoor … of dat kwam door de borrels zullen we nooit 
weten … 

Martien van Erp 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cor van de Westelaken, ‘De man met het hoedje’ op archiefbeeld 

 



Leermoment 
 
In de beginjaren 1970 speelde RDS met het team 
tegen d’Amateurs. Aan een van de borden damde 
Martien van Erp tegen de oude vos Cor van de 
Westelaken. Bij ons bekend als ‘d’n ouwe 
Westelaken’ (bij d’Amateurs waren er meer met 
dezelfde achternaam). 
Cor zat altijd achter het bord met zijn 
karakteristieke hoedje op. De partij zat in het 
eindspel en Martien moest een slag verplicht 
uitvoeren. Met een handbeweging maakte Cor 
duidelijk hoe er geslagen moest worden. Martien 
volgde zijn zienswijze zonder verder na te denken, 
gaf daarna direct op en schudde de hand van Cor. 
Vervolgens wees Cor er fijntjes op dat Martien ook 
een andere kant op had kunnen slaan en dan zou 
het direct remise zijn geweest; het was namelijk 
een keuzeslag! 
Onervarenheid en impulsief handelen werden 
pijnlijk afgestraft. 
 
                                                                             Piet van Erp 
 
 
 
 

Een goede reden om bij RDS te dammen of te schaken 
 
Onderstaande publicatie is een goede reden om te gaan dammen of schaken. Voor slechts een 
kleine jaarlijkse contributie worden je hersenen bij RDS wekelijks optimaal soepel en fit gehouden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Roken en verstand 
 

In ons eerste clublokaal De Beckart in Nijnsel rookte het 
merendeel van de leden sigaren, sigaretten en soms pijp. 
Leden van het eerste uur herinneren zich nog wel de 
dampende pijp van toenmalig schaaklid en inmiddels al 
lang overleden Karel van Hoof. We beschikten over een 
klein zaaltje propvol met schakers en dammers. De rook 
kon je snijden. Er was destijds geen enkele vorm van 
afzuiging. Als je de deur opende stuitte je op een muur 
van rook. Bijna op de tast kwam de bediening langs om 
een drankje te serveren. 
 
Op vrijwel elk tafeltje stond een asbak die naarmate de 
partij vorderde voller en voller werd. Bijzondere taferelen 
speelden zich af, zoals spelers die in opperste concentratie 
en spanning een nieuwe sigaret opstaken terwijl er nog 
eentje op de asbak lag te smeulen, of een sigaar die 
roemloos kopje-onder ging in de consumptie. Tijdens de 
clubavond kreeg je soms pijn aan je ogen. Bij thuiskomst 
moesten al je kleren in de was vanwege de rookgeur. 
Niemand klaagde daarover; het hoorde er in die periode 
eenmaal bij en  wetgeving over roken was er niet. 
 
Anno 2022 is er heel veel veranderd ten aanzien van 
rookbeleid in relatie tot gezondheid. Als je dan bijgaande 
krantenartikelen leest, mag RDS trots zijn dat we 
kwalitatief nog best goed van geest zijn. 
De hersenen van onze leden zijn in het algemeen nog 
prima in orde. Van traagheid is nauwelijks sprake. Ook het 
verstand van degenen die hebben gerookt is, gezien de 
gemiddelde leeftijd van onze leden, weer bijna helemaal 
teruggekeerd. 
 
 
 
 
 
 
Bron: Krantenknipsels Piet van Erp 



De geschiedenis van RDS 1981 – 1991 
 

- De contributie voor de dammers wordt verhoogd van Hfl 55,- naar Hfl 60,- waarmee zij op 
gelijke hoogte komen met de schakers. 

- In navolging van de schakers willen ook verscheidene dammers nu naar de maandagavond 
verhuizen. Dat kan echter niet in De Beckart (te klein). Het bestuur stelt voor om naar De 
Beurs te verhuizen, hetgeen op veel weerstand stuit. Er ontstaat een uitgebreide discussie 

waarop de voorzitter de vergadering voor enige 
tijd schorst teneinde de dammers de 
gelegenheid te geven nader te overleggen. 
Hierna wordt tot stemming overgegaan. Om te 
verhuizen naar De Beurs heeft men 2/3 
meerderheid nodig. Van de 26 aanwezigen 
hebben 24 een geldige stem uitgebracht, 
waarvan 17 vóór en 7 tegen het 
bestuursvoorstel. Dat is meer dan 2/3 vóór en 
dus verhuist de vereniging naar De Beurs.  

- Aan het einde van het seizoen 1980-1981 zat er 
Hfl 680,- in kas. Men verwacht over het seizoen 
1981-1982 een begrotingsoverschot van 170 
gulden te hebben, maar omdat voor het 10-jarig jubileum een bedrag 
van 500 gulden wordt gereserveerd ontstaat een begrotingstekort 
van Hfl 330,- 

- Over het eerste jaar in De Beurs was iedereen zeer tevreden. 
- Met name het schaken gaf een grote ledenwinst te zien. Bij de jeugd 

steeg het ledental tot 27. 
- Het jeugddammen daarentegen was gestopt vanwege te weinig 

belangstelling. 
- De seniorencontributie stijgt in 1982 verder tot Hfl 70,-, Hfl 40,- voor 

junioren en Hfl 27,50 voor jeugdleden. 
  



- Het bestuur stelt voor een jeugdcommissie in  het leven te roepen om het vele werk voor de 
jeugd meer te verdelen. Gegadigden kunnen zich melden. 

- Op 3 oktober 1981 wordt het 10-jarig bestaan gevierd met een toernooi en feestavond. Voor 
de jeugd is er een afzonderlijke 
feestmiddag. 

- Vanaf maart 1983 worden de 
besluiten en afspraken in de 
bestuursvergaderingen vastgelegd in 
een verslag.  

- Bij De Haan in Arnhem worden 10 
nieuwe plastic schaakborden 
gekocht. De 10 borden die we al 
hebben mogen we nog in bruikleen 
houden van S.V.E.V. uit Eindhoven. 

- Het Rooise damviertal verlaat in 
1983 de Boekelse competitie en gaat in de 3e klasse van de Brabantse Bond spelen. Het 
eerste team (8-tal) speelt dan in de 2e klasse. 

- Het achttal dammen is in 1983 kampioen geworden en promoveert naar de 1e klasse. Aan 
de leden van het kampioensteam wordt een herinneringsstandaard uitgereikt. 

- Vanaf 1983 is er een materiaalcommissaris (Jan Dekkers). Deze verzoekt iedereen om 
medewerking; het opruimen van het materiaal geschiedt door de winnaar en bij remise door 
de zwartspeler.  

- Aan de schakers wordt een informatiebulletin uitgereikt. Het doel van de hierin opgenomen 
regels is om de competitie van deze sterk gegroeide groep regelmatiger te laten verlopen. 

- De reiskostenvergoeding (10 cent per kilometer) is alleen voor de 
dammers, omdat de schakers bij externe wedstrijden een consumptie 
krijgen aangeboden en de dammers niet. 

- Friso van Zutphen wordt voor de derde maal jeugdkampioen bij het 
dammen. 

- Op 20 augustus 1984 wordt Piet van Hoof benoemd tot erelid. 
- Op 2 september 1985 worden de statuten en het huishoudelijk 

reglement opnieuw vastgesteld. 
- Op 2 september 1985 telt de vereniging 35 schakers en 10 dammers. Daarnaast telt de 

vereniging 7 jeugdschakers en 6 jeugddammers. 
- Gevraagd wordt om meer discipline m.b.t. het afmelden: uiterlijk tussen 17.00 en 18.00 uur. 

Ook wordt er een nadere regeling getroffen voor het opruimen van de materialen: De 
witspeler ruimt altijd op. 

  



- Voor de viering van het 15-jarig bestaan wordt een bedrag van Hfl 1500,- begroot. 
- In het seizoen 1989-1990 geldt voor maximaal 2 auto’s een vergoeding van reiskosten van 

15 cent per kilometer. 
- Het seizoen 1989-1990 wordt afgesloten met een positief banksaldo van Hfl 3.924,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mens Erger Je Niet! 
 
Het zal ongeveer vijftig jaar geleden zijn geweest dat ik mijn eerste stappen zette in mijn 
‘schaakcarrière’. Had ik niet in Roosendaal gewoond, dan was ik misschien een van de eerste leden 
van de Rooise Dam- en Schaakvereniging geweest. 
 
Ik kwam voor het eerst in aanraking met de schaaksport nadat mijn ouders een mooie spellendoos 
hadden aangeschaft. Een doos met daarin het in die tijd populaire Mens Erger Je Niet en uiteraard 
ook een Ganzenbord spel. In de doos zat ook nog een intrigerend bordje met aan de ene kant 64 
en aan de andere kant maar liefst 100 vlakjes. Zwart en wit, eerlijk verdeeld. 
 
De regels van het damspel kreeg ik vlot onder de knie, maar voor het schaakspel besloot ik, 
geholpen door mijn enthousiaste moeder, de lokale schaakclub te bezoeken. Vele jaren en partijen 
later werd ik gekozen tot voorzitter van de Noord-Brabantse Schaakbond. 
 
In juni 2009 had ik het genoegen om tijdens een districtsvergadering RDS te bezoeken. De NBSB 
organiseert ieder voorjaar – indien mogelijk – een aantal districtsvergaderingen om het contact 
met de achterban te onderhouden. 
  
Ieder seizoen wordt ook de NBSB-zaterdagcompetitie en de NBSB-avondcompetitie georganiseerd. 
Dit seizoen speelde een team van RDS mee in de klasse Avond 2B. Daarnaast worden ook allerlei 
Brabantse kampioenschappen gehouden voor zowel onze senior- als juniorleden. Voor onze 
jeugdleden brengen wij ook het blad Minorpromotie uit. 
 
Het beoefenen van een denksport is goed voor de mentale en geestelijke gezondheid. Het brengt 
ontspanning en tijdens de partij kunnen we even de ergernissen van deze wereld van ons afzetten. 
 
Rest mij nog om de Rooise Dam- en Schaakvereniging te feliciteren met haar 50-jarig jubileum. Op 
naar de volgende vijftig jaar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad Bruijns 
Voorzitter NBSB 

 
 
 
 
 



Vrouwensport … 
 
Tot nu toe zijn dammen en schaken in hoge mate mannensporten. 
 
Toch is er een aantal vrouwen die voor kortere of langere tijd voor RDS actief geweest. In de RDS-
archieven vonden we bij het dammen Mien Cattenstart en Ans Verberk. Bij het schaken waren dat 
Dorien Boons, Femke van de Biggelaar, Roos Dekkers en Lieke de Louw (het gerucht gaat overigens 
dat Lieke zich opnieuw heeft aangemeld of dat binnenkort gaat doen). 
 
In het verdere verleden zijn er veel meer meisjes met name bij de jeugd actief geweest. Allen 
echter voor een relatief korte periode van hooguit enkele seizoenen. Kennelijk zijn er factoren – 
bijvoorbeeld het ontbreken van een kritische massa – die ervoor zorgen dat dammen en schaken 
minder door meisjes en vrouwen beoefend worden. Toch zijn dammen en schaken bij uitstek 
sporten die in gemengd verband gespeeld kunnen worden. 
 



Een perfecte combinatie 
 
RDS is opgericht als combinatievereniging en dat is na vijftig jaar nog altijd het geval … en de 
vereniging is springlevend! Het dammen en schaken onder één dak biedt grote voordelen. We 
hebben altijd een goed gevulde zaal en dat komt de gezelligheid alleen maar ten goede. 
Bijkomend voordeel is dat we de vaste kosten over een grotere groep uit kunnen smeren. 
 
Een grote succesfactor is de aandacht voor de interne competitie op maandagavond, waar plaats 
is voor sterke en minder sterke spelers. Extern – via de dambond en de schaakbond – kan er ook 
gespeeld worden. Deze wedstrijden vinden op zaterdagmiddag of op een clubavond plaats. De 
dammers en schakers spelen dan tegen leden van een andere Brabantse club. 
 
Als combinatie organiseren we, naast onze interne en externe competitie, gezamenlijke 
activiteiten zoals het dam- en schaaktoernooi met Kerstmis, dat jaarlijks goed is voor zestig tot 
zeventig deelnemers. Daarbij is voor iedereen wel een mooi prijsje in natura weggelegd. Op het 
einde van de competitie hebben we, indien het programma het toelaat, nog het sneldammen en 
snelschaken. Ook spelen de dam- en schaakkampioen dan nog een simultaanwedstrijd tegen de 
overige clubleden en vrienden en kennissen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het Karel van Elderen-toernooi worden gemengde teams van dammers en schakers gevormd 
die het tegen elkaar opnemen. Al deze activiteiten dragen bij tot de gemoedelijke en saamhorige 
club die RDS is. 

Verder speelt de damafdeling jaarlijks een vriendschappelijke wedstrijd tegen zustervereniging 
DOG uit Uden waarbij beide teams zoveel mogelijk spelers inzetten. Dit is ontstaan nadat over en 
weer spelers bij elkaar gingen dammen. Bij de schaakafdeling wordt nagedacht om iets soortgelijks 
te doen met de Schaak Vereniging Schijndel. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stoppen met roken: Kampioen dammen dankzij Teleac cursus !? 
 
In 1990 wist Martien van Erp mij over te halen 
om mee te doen met de interne damcompetitie. 
Ik twijfelde wel of dat voor mij een goed idee zou 
zijn, omdat ik in Delft werkte en lange en 
vermoeiende dagen had, mede vanwege de 
dagelijkse lange files. Er waren maar acht 
deelnemers dus veel wedstrijden zou ik niet 
hoeven te spelen. 
De eerste wedstrijden moest ik weer wennen aan 
de lange duur van de partijen. Vaak duurden de 
partijen tot middernacht, terwijl het bedienend 
personeel graag niet al te laat naar huis wilde. 
Al snel viel me op dat veel partijen, naarmate de 
avond vorderde, beslist werden door foutjes en 
zelfs blunders. Best begrijpelijk, omdat 
vermoeidheid en concentratie dan een grotere 
rol gaan spelen. Wel sneu voor de verliezer, na 
zoveel inspanning en tijd. 
Het was dus best begrijpelijk dat mijn aandacht 
getrokken werd door een opmerking over 
concentratie in de Teleac-cursus: ‘Stoppen met 
roken’. Er werd een opsomming gegeven van de 
nadelige gevolgen en risico’s van roken. Ook werd 
er ingegaan op verslavende factoren, het maakt alerter en de concentratie neemt toe. Ik was 
verkocht! 
Ik begon met roken van een paar sigaretten tijdens mijn wedstrijden. En met resultaat! Ik werd 
in het seizoen 1990/1991 en 1991/1992 clubkampioen. Daarna ben ik toch weer gestopt met 
de interne competitie en met roken. 

Rien Kremers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rien had waarschijnlijk bijgaand 
krantenartikel nog niet gelezen. 

 

Rien tegen Ton Sijbrands tijdens de simultaan 
vanwege het 40-jarig jubileum van RDS 

 



In gesprek met Twan Burg 
 
Twan Burg, geboren en getogen in Schijndel, behaalde naast talrijke meesternormen zijn eerste drie 
grootmeesternormen in Haarlem (2012), op Sicilië (2014) en in Boedapest (2015). Alle met een TPR 
(Toernooi Prestatie Rating) van boven de 2600, waardoor hij zich onder de 41 Internationale 
Grootmeesters van Nederland mag scharen. Een titel die je niet meer kunt verliezen. Momenteel 
heeft hij een FIDE-rating van 2508; zijn toprating was 2536. Ter vergelijking: onze huidige 
clubkampioen had in 2019 zijn hoogste rating van 
1808. In 2000 was Twan al Nederlands kampioen 
bij de jeugd tot tien jaar. Nu speelt hij onder meer 
in het eerste team van HMC Den Bosch. Ook 
speelt hij in Duitsland waar ‘zijn’ team dit jaar 
kampioen werd en naar de Eerste Bundesliga 
promoveerde. Deze Liga geldt als een der 
sterkste ter wereld. Aan individuele 
internationale toernooien in het buitenland 
neemt Twan momenteel maar mondjesmaat 
deel. 
 

 
We rijden eerst naar zijn geboorteplaats Schijndel om 
daar vader Henk op te halen. In de auto, onderweg 
naar zoon Twan die nu in Den Bosch woont, vertelt 
Henk over zijn aanstaande vakantie in Zuid-Duitsland. 
Henk was ondermeer lang voorzitter van de Bossche 
schaakvereniging HMC; inmiddels is hij ook weer lid 
van de Schijndelse Schaakvereniging. Hij is en blijft een 
fervent schaker. Zoals wel vaker gaat hij ook nu weer 
deelnemen aan een internationaal schaaktoernooi 
voor senioren in het buitenland. Naast zoon Twan 
heeft Henk nog twee sportieve dochters die basketbal 
bedreven. We arriveren, wat vroeger dan 
aangekondigd, in de wijk De Haren bij het huis van 
Twan.  Na ook zijn vrouw Nargiz Umudova – zij  is een 
schaakgrootmeester uit Azerbeidzjan – begroet te 
hebben, voeren we gevieren aan de keukentafel ons 
gesprek. 
 

 
Twan heeft altijd wel fanatiek aan sport gedaan, hij is 
ermee opgegroeid. Vanaf het begin is hij naast het 
schaken ook zoveel mogelijk blijven voetballen. Ook 
tijdens toernooien bleef hij een balletje trappen met 
bijvoorbeeld leeftijdgenoot Magnus Carlsen. Ook werd 
hij meerdere malen met zijn team kampioen bij het NK 
schaakvoetbal in Utrecht. Zelfs met SG Max Euwe uit 
Enschede won hij een toernooi in Bremen (zie teamfoto). 
Tegenwoordig is hardlopen zijn hobby. Onlangs nog liep 
hij een halve marathon in Groningen. 

Twan Burg, met trotse vader Henk, toen hij 
in 2015 zijn grootmeestertitel behaalde 



Toch heeft Twan zijn jeugd niet helemaal 
opgeofferd voor het schaken. Hij heeft 
een bachelor en een master in de 
econometrie. In dat vak werkt hij nu al 
weer negen jaar bij bedrijven als Quintiq 
en ORTEC. Deze bedrijven zijn 
gespecialiseerd in het optimaal 
gebruikmaken van data om processen te 
optimaliseren. Het lukt slechts de beste 
grootmeesters om alleen met schaken de 
kost te verdienen. Natuurlijk hangt dat af 
van welke norm je hanteert met 
betrekking tot ‘rondkomen’. Je kunt ook 
wel wat verdienen in het randgebeuren met het geven van workshops en simultaanwedstrijden, 
schaakseances en spreekbeurten, met merchandising en reclamespots, of ingehuurd worden als 
publiekstrekker. De sponsoren staan echter niet in de rij voor topsporters uit de schaakwereld. 
Natuurlijk trekken Magnus Carlsen (wereldwijd) en bijvoorbeeld Anish Giri (in Nederland) veel 
publiek. Zij kunnen de toernooien waaraan ze deelnemen met relatief veel prijzengeld en 
onkostenvergoedingen dan ook gemakkelijker voor zichzelf selecteren. Maar met een rating van 
onder de 2600 kun je, zonder sponsoren, van alleen het prijzengeld in schaaktoernooien amper 
rondkomen. Je hebt ook nogal wat reis- en verblijfkosten. Een schaakboek van zijn hand voor extra 
inkomsten staat niet op Twans bucketlist. 

Zijn voorbereidingen op een toernooi zijn tegenwoordig niet heel erg intensief. ‘Maar soms, als je 
ongeveer weet tegen wie je speelt, dan kijk ik even op de computer of ik wat kan vinden. Ik ben nu 
in wat minder grote toernooien gaan spelen. Wel veel in Zuid-Europa, met name in Spanje en ook 
nog wel wat in Oost-Europa. Ook ben ik nog op uitnodiging met een zogenoemd ‘jong-oranje’-team 
twee maal naar Siberië geweest. Toen ik op weg was naar mijn grootmeestertitel had ik een veel 
betere voorbereiding op de wedstrijden dan nu. Die grote uitdaging van toen heb ik nu veel minder. 
De voorwaarden om een grootmeestertitel te behalen, heb ik altijd wel lastig gevonden. Je moet 
namelijk een positieve score halen in een internationaal toernooi waar goede spelers (lees: 
grootmeesters) aan deelnemen. Alleen daarin kun je een grootmeesternorm halen. Die toernooien 
waar je dan aan kunt deelnemen, zijn er niet zoveel. Ik geloof dat het dichtstbijzijnde destijds in 

Twan Burg geeft geen cadeautjes weg 
tijdens een schaakseance 

Waar gebeurd …  

Als jochie van een jaar of twaalf nam Twan deel aan een groot schaaktoernooi in 
Spanje. Er namen wel tachtig meesters en grootmeesters aan deel. In de laatste 
partij speelde Twan tegen een Belg met een FIDE-rating van ruim 2100. Na veel heen-
en-weergeschuif zag de scheidsrechter weinig vooruitgang en hij verklaarde de partij 
remise. Maar juist toen vond Twan dat hij beter stond en kon winnen. Te midden van 
het publiek, waaronder een zestal grootmeesters, stond ook vader Henk. Hij laat zich 
meestal weinig zien tijdens de partijen van Twan. Maar nu zag hij dat Twan zich 
‘misdeeld’ voelde en hij riep luid ‘PROTEST!’. Kennelijk, zonder dat vader Henk dat 
wist, is zo’n uitroep erg imponerend en een groot ding in de schaakwereld daar. In 
elk geval maakte het zoveel indruk op de scheidsrechter dat hij meteen voor overleg 
naar de jurytafel liep. Hij kwam terug met de mededeling dat hij geen remise mocht 
afroepen en dat de partij toch verder gespeeld moest worden. Vervolgens speelde 
Twan de partij in hoog tempo uit en won uiteindelijk op spectaculaire wijze. 



Dublin was. Ik heb zelfs een keer meegemaakt dat een deelnemende grootmeester naar een 
verkeerd vliegveld was afgereisd. Dan mis je meteen een kans om in dat toernooi een 
grootmeesternorm te scoren. Toch lukte dat Twan nog. 

Een uitgesproken standpunt over de inval van Rusland in Oekraïne heeft Twan niet echt. Wat Poetin 
nu doet is voor hem overbodig. Maar de beschouwingen over de oorlog zijn hier nogal eenzijdig. De 
wereld waarin we hier leven en waarin we gefocust zijn op geld, is heel anders dan daar in een 
communistisch systeem. Als ik tegen schakers speel, ben ik niet bezig met hun standpunten op dit 
gebied. Het gaat om het spel en dat speel ik in principe tegen iedereen als de FIDE dat toestaat. Ook 
als dat een fervent voor- of tegenstander van de oorlog is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twan deelde veel schaakervaringen met zijn schaakvrienden. En hij had zelfs een mental coach voor 
een toernooi in Barcelona. Niet alleen om hem op te peppen voor aanvang van een wedstrijd, maar 
meer nog om een partij achteraf te verwerken. Zo iemand kon hem toch, soms onbewust, helpen. 
Iedereen verwerkt zijn partijen op zijn eigen manier. Zo speelde hij eens tegen een Tsjech die na 
elke partij heel wat biertjes achterover tikte, hoewel er voor hem nog meer partijen in het verschiet 
lagen. ‘Gezond eten en drinken en bewegen is voor mij wel belangrijk. Maar ik draai er niet in door’, 
zegt hij er meteen achteraan. ‘Over het algemeen letten schakers wel goed op hun gezondheid. Ik 
denk ook niet dat het een grote invloed op je resultaat heeft als je wat te zwaar of te licht bent. Ach, 
ik voel me er zelf gewoon prettig bij als ik gezond eet’, zo rondt Twan het gesprek af. 
 
 

Martijn Bax en Bert de Laat 

Bij het vorige lustrum toen RDS haar 45-jarig bestaan vierde, speelde Twan Burg een 
simultaanwedstrijd tegen de leden van RDS in de Martinuspassage aan de markt. 

Vanwege het gouden lustrum van RDS, willen we dit graag nog eens overdoen. Deze 
simultaan vindt plaats op zaterdag 3 september 2022 in Café Dommelzicht. 



65 Jaar schaakplezier 
 
Een persoonlijk verhaal 
 
Toen ik tien jaar oud was werd ik met tbc opgenomen in het sanatorium Sint-Jozefheil in Bakel. Daar 
heb ik schaken geleerd. Om met Johan Cruijff te spreken: “Ieder nadeel heb zijn voordeel”. Op de 
middelbare school maakte ik deel uit van het schaakschoolteam. 
 
Na tien schaakloze jaren heb ik in 1974 in Berlicum mede aan de wieg gestaan van de oprichting van 
de plaatselijke schaakvereniging. Schaken was in die jaren ook politiek een hot item. Op het 
hoogtepunt van de Koude Oorlog was de schaakmatch tussen Bobby Fisher (VS) en Boris Spassky 
(Rusland) voorpaginanieuws. 
 
In 1977 ben ik in Sint-Oedenrode komen wonen en daar heb ik me in 1978 aangemeld bij de 
plaatselijke dam-en schaakclub (RDS) die speelde in De Beckart in Nijnsel. Het jaar daarna verhuisde 
de club naar De Beurs in Sint-Oedenrode. Ik ben sinds die tijd onafgebroken lid geweest van RDS. In 
het eerste jaar speelde ik in de interne competitie onder meer tegen Cor van Nuland, Jan Tils en Ad 
Verhagen, die alle drie nog steeds lid zijn. Het jaar 1978 was ook het begin van het tijdperk ‘Jan 
Siebeling’. Deze aimabele schaker is vanaf dat seizoen in de daarop volgende zestien jaar in totaal 
elf keer clubkampioen geweest. Een prestatie die tot nu toe nog door niemand is geëvenaard. 
 
In het begin van de jaren 1980 werd ik gevraagd om in het bestuur plaats te nemen. Ik heb daarin 
de functies van penningmeester en voorzitter bekleed. Op 7 februari 1987 werd het 15-jarig bestaan 
van de club gevierd met een open toernooi voor club- en thuisschakers en dammers. Ik heb toen 
meegedaan bij de thuisdammers en met succes, want ik werd winnaar. Het ledental van RDS 
bedroeg op dat moment vijfenveertig schakers (inclusief tien jeugdschakers) en twaalf dammers. 
 
Vanaf 1990 heeft het schaken een minder prominente plaats in mijn leven gekregen, maar ik sla 
toch niet veel clubavonden over. Volgens een ruwe schatting heb ik in totaal bijna duizend serieuze 
schaakwedstrijden gespeeld. Dit betekent dat ik ongeveer 2500 uur achter het bord heb 
doorgebracht. Je kunt je afvragen of ik die tijd niet nuttiger had kunnen besteden. Het antwoord 
daarop is waarschijnlijk ‘ja’, maar of ik hem op een andere manier leuker had kunnen invullen, 
betwijfel ik. 

 
 
De laatste tijd schaak ik af en toe met mijn kleinzoon 
van 9 jaar. Hij wil altijd spelen met de schaakklok en 
vindt het vallen van de vlag minstens zo interessant als 
het schaakmat zetten van zijn opa, maar dat verandert 
nog wel. 
 
 
 

 
 Jan van Lanen 

 
 
 
 
 
  



Midden Brabant 

Woensdag 4 februari 1987 



De simultaangevers van RDS op een rij 
 

Dammen                                                       Schaken 
 

2011: 40-jarig jubileum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ton Sijbrands, Internationaal Grootmeester                     Herman Grooten, Internationaal Meester 
 
 

2016: 45-jarig jubileum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roel Boomstra, internationaal grootmeester                  Twan Burg, internationaal grootmeester 
 
 

2022: Viering 50-jarig jubileum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Groenendijk, internationaal grootmeester                   Twan Burg, internationaal grootmeester 



De dolle toren 
 
Ik ben een redelijke schaker en speel uitsluitend op intuïtie; mijn niveau is echter voor verbetering 
vatbaar. Jaren terug kwam ik er per ongeluk achter dat die theorie erg belangrijk is bij het schaken. 
Ik moest schaken tegen Huub van der Eerden en wat er toen gebeurde zal ik nooit vergeten. Ik ben 
ervan overtuigd dat Huub zich dit ook nog kan herinneren als de dag van gisteren. We hadden een 
lange partij en omdat het al vrij laat was besloten we af te breken. Een mooie gelegenheid om er 
thuis nog eens goed naar te kijken. Mijn stelling was niet zo best, maar wie weet kon ik toch nog 
een uitweg vinden. 
 
Maar helaas kon ik die niet vinden en de week erop 
gingen we verder met de partij. Mijn stelling ging echter 
van kwaad naar erger, maar opgeven wilde ik niet. 
 
Ik meen me te herinneren dat Huub nog een dame, een 
toren en twee lopers had. Ik had nog een toren en 
vanzelfsprekend de koning nog. Die kon ik echter niet 
verzetten anders zette ik mezelf schaak. Ik was aan zet en 
dacht; laat ik hem maar een keer schaak geven voordat ik 
de partij opgeef. 
 
Na enig nadenken, eigenlijk best lang, verzette hij zijn 
koning i.p.v. mijn toren te pakken. Vervolgens zette ik 
hem weer schaak, hij weer verzetten en zo gingen we het 
hele bord over … tot het moment dat hij het bord met de 
stukken op de grond smeet …  
 
Wat was nu het geval? Als hij mijn toren pakte, kon ik mijn koning niet verzetten zoals net gezegd, 
en werd het pat. Toch nog remise dus.  
 
Hij en ik beseften toen wat ons overkwam … we hadden een stukje theorie beleefd … 
 

Die van de dolle toren ! 
 

René Dekkers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe kom ik hier nog ooit uit ? 



De geschiedenis van RDS 1991 – 2001 
 

- Het bestuur neemt op verzoek van haar leden contact op met Peter de Koning van De Beurs 
om te komen tot geluidsoverlast zodat er ongestoord gedamd en geschaakt kan worden. 

- Het voorstel om de prijzenkast weg te doen stuit op hevig protest en wordt afgewezen. 
- Het seizoen 1992-1993 werd gestart met 7 dammers, 36 schakers (waarvan er 33 de 

eindstreep haalden) en 7 jeugdschakers. 
- In gevolge artikel 9 van het huishoudelijk reglement wordt in 

september 1994 een herzien wedstrijdreglement opgesteld. Het 
betreft uitsluitend de interne competitie schaken. Voor de andere 
disciplines worden afzonderlijke reglementen geformuleerd.  

- Als gevolg van de voortdurende stijging van de afdracht aan de 
Noord-Brabantse Schaakbond en vanwege het streven naar een 
minimum liquiditeitspositie is de contributie voor 1995-1996 
vastgesteld op Hfl 100,- voor senioren (was Hfl 80,-), op Hfl 55,- 
voor junioren (was Hfl 45,-) en voor jeugdleden, ongewijzigd, op Hfl 40,- 

- Omdat de redacteur ‘toch niks anders te doen heeft’ wordt er in 1995 een carnavalseditie 
van de RDS-nieuwsbrief uitgegeven. 

- Er wordt vooralsnog geen bedrag in de begroting opgenomen voor het 25-jarig jubileum dat 
over een jaar plaatsvindt. 

- Voor het jubileum wordt een commissie gevormd met daarin J.Dekkers, W.v.d.Heijden, 
R.Dekkers en H.v.d.Biggelaar, aangevuld met twee bestuursleden: K.v.Elderen en 
G.Veenstra. 

- Mede dankzij de Edah-sponsoractie zal, ondanks het tekort op de begroting, het komend 
seizoen 1996-1997 de contributie niet worden verhoogd. 

- Voorzitter J.Dekkers van de jubileumcommissie licht toe: 
o Er wordt een jubileumtoernooi gehouden op 2 november 1996 in De Beurs. 
o Er worden voldoende inkomsten verwacht via sponsoring. 
o Het jubileum wordt bekend gemaakt middels een poster, ontworpen door Karel van 

Elderen, en via advertenties. 
- R.Dekkers bedankt broer J.Dekkers tussentijds voor zijn 

goede voorzitterschap van RDS en schenkt hem een boekje 
over de nieuwe spelling. 

- Het jubileumtoernooi was met 62 deelnemers een groot 
succes: 

o Martien van Erp ontving van burgemeester Schriek 
de gemeentelijke erepenning voor zijn 25-jarig 
jubileum. 

o Een groot aantal sponsors zorgden voor de nodige 
financiële steun. 

o Het comité schonk RDS twee digitale 
wedstrijdklokken. De burgemeester wilde niet 
achterblijven en schonk namens de gemeente een 
derde digitale klok. 

o Door het verplaatsen van de eerste damschijf en het 
eerste schaakstuk opende de burgemeester het 
toernooi. 

- Op 20 juni 1997 overleed voormalig bestuurslid Doi Oerlemans. 



- Bij aanvang van het seizoen 1998/1999 wordt er, na 
stemming uit vier alternatieven, een logo voor de 
vereniging geïntroduceerd (zie afbeelding). 

- Bij aanvang van het seizoen 1998/1999 bedraagt het batig 
saldo van de vereniging Hfl 4745,-. 

- De contributiebedragen zijn dan honderd gulden voor de 
senioren en veertig gulden voor de jeugdleden. 

- Citaat uit het voorwoord van Karel van Elderen van het 
jaarverslag 1999/2000: ‘We staan even stil bij alle hoogte- 
en dieptepunten die zich hebben voorgedaan. Voor wat 
betreft de echte hoogtepunten kan ik kort zijn: die waren er 
geen.’ 

- Er werd nooit zo vaak een beroep gedaan op artikel 13 van het reglement van de interne 
schaakcompetitie – over het vaststellen van de rangorde in het eindklassement – als in het 
seizoen 1999/2000. 

 
 
 
 

                                                    Volgens artikel 13 ben ik … 
 
 
 
 
 
                                                                      tweede …                              
 
 
 
 
 
 
                                                                 of toch eerste …                    
 
 
 
 
 
 
 
                                                             nee,  toch tweede ?! 

 
 
 
 
 
 
 



Dammen is een denksport 
 
Psychologische en mentale factoren 
Behalve damtechnische vaardigheden spelen bij het wedstrijddammen psychologische en mentale 
factoren een grote rol. ‘Je moet spelen tegen de stand’, is een veel gehoord advies. Toch is dat niet 
altijd waar. Want je hebt wel degelijk te maken met de mens aan de andere kant van het bord. 
Informatie over de tegenstander kan belangrijk zijn. Zo heb je soms de keus om in te gaan op een 
bepaald speltype of niet. Als niet is vast te stellen wat beter of slechter is, kan het handig zijn om te 
weten waar de voorkeur van de tegenstander ligt. Ook informatie over de krachtsverhouding tussen 
de spelers onderling kan meetellen. Een speler die zichzelf sterker acht zal eerder geneigd zijn op 
zoek te gaan naar verwikkelingen. Maar het omgekeerde kan ook waar zijn, een sterkere speler kan 
bijvoorbeeld zomaar wat afwachtende zetten doen in de veronderstelling dat de fout van de 
tegenstander toch wel zal komen. Een mooi voorbeeld hiervan treffen we aan in een partij tussen 
Piet van Erp en Piet Gabriëls. Het idee dat Piet van Erp had over de onderlinge krachtsverhouding 
zorgde er op verschillende momenten voor dat hij zwakkere zetten deed, dan hij op grond van zijn 
damvaardigheid, had kunnen doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op topniveau wordt vaak argwanend geloerd naar elkaars bedoelingen: is de tegenstander uit op 
remise of wil hij strijd? Sommige varianten worden gezien als een remiseverklaring. Tijdens het WK 
in Zwartsluis leidde dat na zeven zetten al tot een snelle remise tussen de aartsvijanden Ton 
Sijbrands en Rob Clerc. De verplichte overige zetten werden in recordtempo afgeraffeld. Na afloop 
verklaarde Clerc in de demonstratieruimte dat de zevende zet van Sijbrands hem de overtuiging had 
gegeven dat Sijbrands alleen maar op remise uit was, en een Sijbrands die koste wat kost 
verwikkelingen vermijdt en alleen op remise uit is, kan daar volgens Clerc niet van weerhouden 
worden.  
 
Topspelers hebben allemaal begrepen hoe doorslaggevend mentale factoren kunnen zijn. Dat kan 
leiden tot onverkwikkelijke psychologische spelletjes met de bedoeling om elkaar zoveel mogelijk 
uit balans te brengen. Maar ook zonder dat er sprake is van een psychologische oorlogsvoering zijn 
er vele mentale valkuilen waarvan denksporters het slachtoffer kunnen worden.  
 



Al enige tijd ben ik gestart met het verzamelen van diverse denksportfouten die ik bij mezelf en 
anderen aantref. Een deel daarvan geldt voor alle wedstrijdsporten. Zo is bekend dat een 
tennisspeler zich bij iedere opslag opnieuw moet concentreren op het maken van het actuele punt 
en alle voorgaande ergernis en tegenslag, maar ook zijn successen en vreugde, moet vergeten. Een 
moeilijkheid daarbij is dat hij informatie over het spel van de tegenstander die gedurende de loop 
van de wedstrijd verkregen is juist wel moet meewegen. Je zou kunnen zeggen dat alleen het 
mentale geheugen opgeschoond moet worden. Ook een denksporter krijgt hiermee te maken.  

 
Een denksporter moet zich iedere zet opnieuw buigen over 
de beste zet van dat moment. Of je huizenhoog gewonnen 
hebt gestaan of langs diepe afgronden bent gegaan mag er 
niet meer toe doen. Hoe vaak gebeurt het bijvoorbeeld niet 
dat spelers te lang op winst blijven spelen nadat ze 
winstkansen niet konden verzilveren? Menig aanvankelijk 
glansrijke partij is daardoor uiteindelijk nog verloren gegaan. 
Conclusies en waardeoordelen over een stelling en bepaalde 
zetten klinken op de daaropvolgende zetten nog door, ook 
als de situatie door de veranderingen op het bord compleet 
anders is komen te liggen. Emoties oefenen een sterke 
invloed uit op de waarde die we toekennen aan de zetten 
waaruit we moeten kiezen. Met emoties krijgen we tijdens 
het spelen van een partij zeker van doen!  
 

Dammen is vooruitzien. Ook als er geen of weinig gedwongen zetten zijn moet bepaald worden wat 
de waarde is van bepaalde voortzettingen enige zetten verder. Ik heb al eens voorgerekend dat het 
onmogelijk is om zelfs een paar zetten diep alle varianten af te wegen. Als we inclusief de 
gedwongen slagen uitgaan van gemiddeld zeven mogelijke zetten per beurt dan zijn er op vijf zetten 
diep al 7 tot de 10e  mogelijkheden wat neerkomt op ruim meer dan 282 miljoen verschillende 
zettenreeksen. Ook al is het niet moeilijk om het merendeel daarvan op grond van schijfverlies uit 
te sluiten, dan nog blijft er zoveel over dat het voor een mens eenvoudig onmogelijk is om uit de 
zee van varianten de beste te kiezen door ze allemaal met elkaar te vergelijken. Daar schuilt voor 
veel beginners al meteen een levensgrote moeilijkheid.  
 
Zij zien zich gesteld voor een onmogelijke taak. Want als ik dít doe hoe weet ik dan wat mijn 
tegenstander gaat doen? Als ik alle zetten moet overwegen dan kom ik helemaal nergens, zo stellen 
zij al vlug voor zichzelf vast. De basis waarop meer gevorderde denksporters tot hun zetten komen 
is gelegen in het herkennen van patronen, of zo u wilt structurele kenmerken die voor langere tijd 
het spel kunnen domineren. In dat opzicht kan een aardig potje leren dammen ondanks de 
eenvoudiger spelregels voor velen uiteindelijk toch nog moeilijker blijken dan een aardig potje leren 
schaken. Want bij schaken zijn de patronen of zo u wilt de structuren makkelijker te herkennen; ik 
zou bijna zeggen concreter. Een open lijn is makkelijker te herkennen dan een opsluiting. Het 
voordeel of nadeel dat eruit voortvloeit is ook meer vastomlijnd. 
 
Ik wil overigens niet zo ver gaan door te beweren dat 
dammen moeilijker zou zijn dan schaken. Ik vind dat een 
onzinnige kwalificatie. Beide denksporten zijn op grond 
van hun eigen specifieke eigenschappen simpelweg 
moeilijk voor de mens. Maar voor mij staat wél vast dat bij 
dammen de patronen abstracter zijn of in ieder geval voor 
een leek minder snel te herkennen. Een eventueel voor- of 
nadeel dat uitgaat van een kenmerk is lang niet altijd 



duidelijk. Beginners moeten zowel bij schaken als bij dammen eerst gevoel krijgen voor het spel. Bij 
dammen voor een evenwichtige schijvenverdeling, voor centrumspel versus omsingeling, voor de 
waarde van voorposten, voor formaties en voor diverse spelsystemen. Voordat dammers ook maar 
iets met die kennis kunnen doen, moeten ze eerst in staat zijn al die gedwongen slagwisselingen te 
doorzien: de combinaties of zetjes tot minstens een zet of vijf à zes diep. 
 

Een kreet die ik wel eens tegenkom is: als je zoveel weet en zo 
ver vooruitdenkt hoe kun je dan nog verliezen? Allereerst omdat 
je nooit genoeg weet. Vervolgens omdat niemand foutloos is. 
Kennis kan inderdaad leiden tot een snellere selectie van in 
aanmerking komende voortzettingen maar kennis kan ook een 
belemmering zijn, vooral als die kennis net niet toereikend is om 
hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden. Er zijn zo ontzettend 
veel factoren die een rol kúnnen spelen, maar dat lang niet altijd 
doen. Het is ook ondoenlijk om van tevoren alle gevolgen van 
een bepaalde zet te overzien. Soms blijkt pas twintig of meer 
zetten later dat een bepaalde opstelling bij een bepaald 
tegenspel toch niet houdbaar is. Dat is de werkelijke reden 

waarom Clerc en Sijbrands niet tegen elkaar willen spelen. Niet echt althans. Zij zijn zich bewust dat 
ondanks hun kennis, fabelachtig inzicht en rekenvermogen zij een zet kunnen doen die achteraf fout 
blijkt te zijn. Zij gunnen elkaar die kans niet om verslagen te worden. 
 
Een denksporter kijkt de diepte in. Met elke zet worden de patronen en spelbeelden die van te 
voren beschouwd zijn duidelijker en concreter, en bij iedere zet zou opnieuw een bepaalde conclusie 
of beoordeling overwogen moeten worden. Want hoe werkelijker de van tevoren berekende variant 
wordt, hoe groter de kans dat de berekening en schatting van mogelijkheden nauwkeuriger zal zijn. 
In dat proces krijgen we te maken met weer andere vervelende trekjes van de menselijke geest. We 
willen bevestigd worden in onze conclusies. We willen ook beloond worden voor onze inspanningen.  
 
We willen er helemaal niet achter komen dat we diepe 
varianten voor niets doorworsteld hebben, bijvoorbeeld 
omdat we een hele variantenboom al op de eerste zet 
verkeerd begonnen zijn. We willen zo graag juist díé 
beoogde voortzetting op het bord krijgen en daardoor 
kan een mentale blokkade ontstaan voor alternatieve 
mogelijkheden die ons even kan verblinden. Dat vormt 
een ideale voedingsbodem voor blunders. 
 
Een denksporter heeft ook te maken met een aantal 
eigenaardigheden van zijn belangrijkste instrumenten: het menselijk denken en het menselijk 
geheugen. Een typisch denksportfenomeen wordt veroorzaakt door foutjes in het ‘opschonen’ van 
dat geheugen. De ene variant dient in gedachten gescheiden te blijven van de andere. Na iedere zet 
op het bord moet het geheugen gekuist worden. Een deel van de varianten is waardeloos geworden 
door de uitgevoerde zet. Maar een ander deel van de overwegingen, zoals combinatiemotieven en 
spelbeelden, moeten juist wel meegenomen worden al was het maar om tijd te winnen. In de 
selectie van wat wel en wat niet vergeten moet worden kunnen fouten sluipen. Net zoals in de keten 
van informatie van zet tot zet binnen één variant of afwikkeling. Berucht zijn de spookschijven en 
spookzetten die een rol spelen in een bedachte zettenreeks, maar die er bij de uitvoering plots 
helemaal niet blijken te zijn! 
 



Vaak blijken spookschijven op een eerder moment tijdens een combinatieve afwikkeling die in 
gedachten doorlopen is, op de plaats te hebben gestaan waar ze later als spook verschijnen. Iets 
dergelijks zal ons allemaal wel eens overkomen zijn. Nog spookachtiger is het als de zetten stammen 
uit situaties of analytische overwegingen die zich in een vroeger stadium van de partij hebben 
voorgedaan. Opeens kunnen deze beelden opduiken en zich mengen met de huidige varianten. Het 
zijn de spookrijders van de denksporter. 

 
Zo bezien kan dammen opgevat worden als een training in causaal zuiver denken. Behalve dat 
dammen leuk en het damspel mooi, diep en moeilijk is, worden niet alleen vele aspecten van het 
denkvermogen en het geheugen actief getraind maar kan het spelen van een dampartij ook nog 
eens dienst doen als een mentale training! Het is dan wel aan te bevelen dat je als speler iets meer 
doet dan het alleen maar ondergaan van de mentale worstelingen die tijdens het spel onwillekeurig 
op je af komen. Wat je dan zou kúnnen doen, hoop ik nog eens nader te beschouwen. 
 

Jan Don 
 
 
 
 



Het zilveren jubileum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 16 oktober 1996 
            Midden Brabant 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Clubiconen 

Door de jaren heen waren veel leden belangrijk voor RDS. De lezer zal begrijpen dat we niet al die leden de 
aandacht kunnen geven die zij verdienen. Maar zonder anderen te kort te willen doen, zijn er naar de 
mening van de samenstellers van dit jubileumboek, twee die eruit springen. 

Piet van Hoof – nam het initiatief voor de oprichting van de dam- en schaakvereniging 
 
Piet van Hoof was bakker/broodbezorger. Omdat hij bij veel mensen aan huis kwam werd daar de 
kiem gelegd voor het ontstaan van RDS. Zelf was Piet een verdienstelijk dammer en schaker. In de 
beginjaren was het ploeteren om de dam- en schaakvereniging op te starten en in stand te 
houden. 
Het was lastig om geschikte bestuursleden te vinden en om die reden kwam er veel op de 
schouders van Piet terecht. Tien jaar is hij voorzitter geweest, twee jaar  secretaris en vier jaar 
penningmeester. Gedurende een paar jaar bekleedde hij zelfs een dubbelfunctie.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort na het overlijden van zijn vrouw droeg hij in 1984 het bestuursstokje over. Vanwege zijn 
verdiensten voor RDS werd hij toen benoemd tot erelid. Omdat Piet een nieuwe relatie kreeg, ging 
hij in 1987 verhuizen en beëindigde hij zijn lidmaatschap om na het overlijden van zijn tweede 
partner zich weer te melden als lid. Van 1999 tot 2008 was Piet weer lid tot het moment dat zijn 
derde partner in zijn leven kwam. Maar hoe treurig toch: ook zij overleed vrij snel en dat was voor 
Piet aanleiding om mij te bellen met de vraag: ‘Mag ik weer komen dammen?’ Hij bleef toen 
vervolgens onafgebroken lid tot 26 januari 2015.  
Amper twee maanden later overleed Piet op 86-jarige leeftijd. RDS mag met trots terugkijken op 
deze bijzondere man waar we zoveel aan te danken hebben. 
 
Karel van Elderen – wedstrijdleider schaken en bevlogen jeugdleider 
 
Het sloeg in als een bom toen op 27 maart 2007 ons het bericht bereikte dat Karel van Elderen 
zonder enig teken vooraf op 50-jarige leeftijd plotseling was overleden.  
 
Hij was lid vanaf 1984. In 1991 werd Karel benoemd tot wedstrijdleider schaken. Vanwege zijn 
goede contacten in de schaakwereld was Karel een gerespecteerd bestuurder van RDS; hij was 
voor RDS het gezicht naar de Noord-Brabantse Schaakbond en de daarbij aangesloten clubs. 
Gedurende veertien jaar heeft hij deze functie met verve bij de schaakafdeling bekleed. 
  



Daarnaast was Karel de grote animator van het jeugdschaak. Van 1988 tot 2004 heeft hij tal van 
jeugdige schakers getraind en begeleid. Heel vaak was hij chauffeur voor externe 
jeugdwedstrijden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast het vele bestuurswerk heeft Karel zich jarenlang verdienstelijk gemaakt met het 
samenstellen en uitgeven van een clubblad. Vanwege al deze inzet werd Karel in 2003 
genomineerd als sportvrijwilliger voor de gemeente Sint-Oedenrode. Toen Jan Dekkers met het 
voorzitterschap stopte, nam Karel deze taak over. Het was in bestuurlijke zin de bekroning op het 
werk van schaker, regelaar en manusje-van-alles. Helaas heeft hij die functie slechts één jaar 
kunnen uitoefenen.  
Ieder jaar organiseert RDS het Karel van Elderen-toernooi en wordt de herinnering aan hem 
levend gehouden. 
 
 

=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O= 

 

Een bijzondere ervaring 

Tjeu Smits was jarenlang lid van DVS (De Vrolijke Schuivers) uit 
Schijndel. Toen deze club ophield te bestaan,  meldde hij zich aan bij 
RDS. Hij was lid vanaf het seizoen 1992/1993 tot en met 1998/1999. 
We herinneren hem als een sympathieke, rustige en ingetogen 
persoonlijkheid. Van meet af aan was duidelijk dat hij meespeelde 
voor het kampioenschap. Zowel in het seizoen 1994-1995 als in 1998-
1999 werd hij daadwerkelijk clubkampioen. 
 
Heel kort na zijn laatste kampioenschap werd Tjeu zeer ernstig ziek 
en niet lang daarna overleed hij. De kampioensbeker heb ik hem destijds op zijn ziektebed 
uitgereikt. Voor ons beiden was dat een ervaring die grote indruk maakte. Een mooi en triest 
moment kwamen samen.  

Martien van Erp 



Sjaak Matheeuwsen, een bijzonder lid 
 
Naast een trouw lid was Sjaak ook een bijzonder lid. 
 
Op de dag dat de dijken in Zeeland doorbraken op 1 februari 1953 werd Sjaak geboren. 
 
Sjaak overleed op 13 augustus 2007 na een lidmaatschap van ongeveer 13 jaar. Hij werd slechts 54 
jaar. 
 
In de tijd dat er nog geen rookverbod was in het clublokaal trad hij aan met een notitieboekje om 
zijn partij in te noteren en een sigarendoos met daarin een diversiteit aan sigaren, een paar 
pennen, een voorbeeld van een wedstrijddiagram en soms een Mars (voor het geval hij last kreeg 
van een suikeraanval). Sjaak was er een meester in om de tegenstander de hemel in te prijzen en 
zichzelf in de underdogpositie te plaatsen. Het gebeurde vaak dat hij uit een ogenschijnlijk 
kansloze positie plotseling als een duveltje uit een doosje genadeloos toesloeg en de tegenstander 
gefrustreerd en teleurgesteld achterliet. Na zijn overlijden liet Sjaak voor RDS een blijvende 
herinnering achter in de vorm van een legaat. 
 

   Het Eindhovens Dagblad schreef er op 
   dinsdag 14 augustus 2007 het volgende over: 
 



In gesprek met Jan Groenendijk 
 
Al op zeer jonge leeftijd, in 2015, behaalde de nu 23-jarige Jan Groenendijk zijn grootmeestertitel. 
Hij verwierf op grond van zijn prestaties de A-status van het NOC*NSF. Dat betekent dat hij samen 
met een aantal andere Nederlandse topdammers (TeamNL) financieel gesteund wordt. Voor hem 
is het nu de kunst om die A-status te behouden. Door op een aantal geselecteerde toernooien aan 
de norm te voldoen, kan hij zich blijven verzekeren van die steun. Dat lukt hem aardig en door die 
ondersteuning  kan hij daarvan zijn kamer en zijn studie natuurkunde in Nijmegen  betalen (om 
straks zonder studieschuld aan zijn maatschappelijke carrière te kunnen beginnen). 
 
Ruim op tijd ontmoeten we elkaar onder de parasol van het zonovergoten terras bij het nieuwe 
Van der Valk Hotel in Nijmegen-Lent. Jan kwam aan in korte broek, met een rossig baardje en de 
haren wat wild vanwege de wind. Hij had zojuist een ritje van een kwartier bergop gefietst vanuit 
het centrum van Nijmegen, aan de andere kant van de Waal. Zelf herinnerde ik [Martien] me Jan 
van de toernooien in de outfit van het NOC*NSF: strak in het pak met oranje das en/of shirt van 
het NOC*NSF. 
 
Jan is geboren in Wageningen en samen met zijn ouders en jongere zus bracht hij daar zijn jeugd 
door. Vervolgens trok hij naar Nijmegen om daar natuurkunde te gaan studeren. Inmiddels heeft 
hij zijn bachelor gehaald en is nu bezig met zijn master. 
Je zou denken dat hij het dammen van huis uit heeft meegekregen, maar niets is minder waar. Jan 
begon met dammen toen hij acht jaar oud was, via een schooldamteam van groep 5. Hij kende 
nauwelijks de spelregels, maar bleek een snelle leerling, viel in de prijzen en kreeg vervolgens tien 
damlessen aangeboden. Vanaf dat moment en mede door toedoen van WSDV uit Wageningen 
ging zijn ontwikkeling razendsnel. In 2010, Jan zat toen op de middelbare school, werd hij door de 
KNDB aangemerkt als nationaal talent. Johan Kraijenbrink en Rik Keurentjes waren zijn 
leermeesters. Inmiddels kunnen we constateren dat de leerling zijn meesters is voorbijgestreefd.  
 
Jeugdkampioenschappen  
 
Groenendijk deed mee aan elf Nederlandse 
jeugdkampioenschappen. Hiervan won hij er vier: twee bij 
de junioren (2012 en 2014), één bij de aspiranten (2014) 
en één bij de pupillen (2011). Ook nam hij acht keer deel 
aan Europese jeugdkampioenschappen. Hiervan won hij er 
vijf: bij de junioren (2015), aspiranten (2014), pupillen 
(2010 en 2011) en welpen (2008). Hij nam vijf keer deel 
aan de jeugdwereldkampioenschappen. Daar won hij in 
2014 bij de aspiranten. 
 
 
 
 
 
 
 

EK kampioen Roel Boomstra (links) bij de 
aspiranten, EK kampioen Jan 
Groenendijk (rechts) bij de welpen in 
2008 



Vlak voor onze ontmoeting was Jan net terug van een internationaal toernooi in Riga (Letland) 
waar de hele wereldtop aanwezig was. Hij werd daar 5e achter winnaar Roel Boomstra. Een paar 
dagen later gaf hij weer acte de présence in het Heerhugowaard Open (belangrijk voor zijn A- 
status). Omdat men in grote toernooien meestal de avond tevoren pas weet wie de tegenstander 
van de volgende dag zal zijn, richt de voorbereiding zich doorgaans specifiek op de tegenstander 
van die dag. Achteraf worden de partijen met een aantal damvrienden uiteraard uitgebreid 
geanalyseerd. Zelf heeft Jan het als zeer nuttig en leerzaam ervaren om als jeugdspeler zijn 
partijen te analyseren. 
Toen zijn damcarrière een grote vlucht nam, stopte hij met voetballen, want beide activiteiten 
waren vrijwel niet te combineren. Omdat Jan fysieke fitheid belangrijk vindt om op niveau te 
kunnen dammen, doet hij op bescheiden schaal aan fitness (krachttraining). Al met al vraagt 
studeren, afstuderen in het bijzonder, dermate veel tijd – in combinatie met topsport – dat er 
weinig ruimte overblijft om intensief te sporten. Maar, zei hij: ‘Met mijn conditie zit het nog best 
wel goed.’ 

 
Toen we vroegen naar zijn speelstijl vertelde Jan: ’Ik ben een speler met een offensieve speelstijl 
die het risico zeker niet uit de weg gaat. Liever één keer winnen en één keer verliezen dan twee 
keer remise spelen. Tegenstanders die niet voor de winst gaan … daar houd ik niet zo van.’ Jan is 
qua speelstijl een fan van Alexandr Georgiejev en laat dat nu de speler zijn tegen wie hij moest 
spelen in een tweekamp om de wereldtitel toen hij in 2015 tweede werd op het WK. Om 
onverklaarbare redenen heeft Georgiejev zich toen teruggetrokken, waarna hij een tweekamp 
tegen Roel Boomstra moest spelen. Jammer voor Jan moest hij de winst aan Roel laten. 
 
In zijn nog jonge damloopbaan heeft Jan al veel van de wereld gezien via wedstrijden in onder 
andere Polen, Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne, Estland, Letland, China, Mongolië en Ivoorkust. 
Naast de prestaties die hij er behaalde had hij ook bijzondere verhalen. Zoals in Rusland: ‘Een 
aantal jaren geleden won ik daar een flinke geldprijs (ongeveer 9000 euro) tijdens een toernooi. 
Door de regering moest dit bedrag worden overgemaakt, maar dat scheen niet te lukken via mijn 



ING-rekening. Ik moest daarvoor speciaal een RABO-rekening openen. Alles zou in orde gemaakt 
worden. Bijna een jaar later, de waarde van de roebel kelderde met ongeveer twintig procent, 
kreeg ik het bedrag eindelijk overgemaakt. Zodoende liep ik een paar duizend euro mis. Maar al 
met al toch een leuk bedrag.’ 
 
Een ander bijzonder verhaal komt uit Polen: ‘In mijn jonge jaren, ik was negen jaar, deed ik mee 
aan een toernooi in Polen. Vanwege mijn leeftijd waren mijn ouders en zusje meegereisd. Op enig 
moment was ik met mijn ouders en zusje tijdens het toernooi aan het eten toen er een slordig 
uitziende man met zwart lang haar en een grote onverzorgde baard met zijn pupil tegenover ons 
kwam zitten. Van tafelmanieren had hij kennelijk nooit gehoord; het voedsel bleef zelfs in zijn 
baard hangen. De man en zijn pupil spraken onderling Russisch. Mijn vader ergerde zich aan dat 
gedrag en stak zijn mening, uiteraard in het Nederlands, echter goed hoorbaar, niet onder stoelen 
of banken. Hij vond het helemaal niks en erg onsmakelijk. Toen de man de tafel verliet, zei hij 
netjes in het Nederlands: ‘Goedenavond.’ Mijn vader schaamde zich – en met hem onze hele 
familie – helemaal dood. De volgende dag werd ter afsluiting van het toernooi een simultaan 
gegeven. Alle dammers zaten klaar in een kring toen de simultaangever in het midden zich 
opstelde. Het was niemand minder dan Aleksej Tsizjov, de voormalig wereldkampioen, maar ook … 
de man met de baard en de lange zwarte haren. Gelukkig herkende hij ons niet meer of … deed hij 
of hij ons niet meer herkende.’ 
 
Ten slotte leggen we hem de vraag voor 
op welke prestatie Jan het meest trots 
is. Na enig peinzen … 
‘Het meest trots ben ik op mijn vorig jaar 
behaalde NK-kampioenschap. Bijna alle 
wereldtoppers speelden mee en daar 
win ik lang niet altijd van, zeker niet in 
één toernooi.  
Maar ook mijn tweede plaats tussen 
mijn rivalen op het WK in 2015 wil ik hier 
niet onvermeld laten. Slechts één punt 
achter winnaar Aleksandr Georgiev en 
net vóór Roel Boomstra.’ 
 

Nederlands kampioen Jan Groenendijk met rechts Alexander 
Baliakin (tweede) en links Roel Boomstra (derde). 

 
 
Tot besluit: in een eerdere mailwisseling heeft hij mij [Martien] bedankt voor de uitnodiging voor 
de simultaan. Jan: ‘Dat klinkt erg leuk! Ik heb natuurlijk wel interesse om dat te doen, alleen al 
vanwege het rijtje waar ik dan in kom te staan. (Ton Sijbrands en Roel Boomstra).’ 
 
 

Bert de Laat en Martien van Erp 



Door de bril van de voorzitter van de PNDB 
 
Als voorzitter van de Provinciale Noord-Brabantse Dambond is mij gevraagd om een bijdrage te 
leveren aan dit jubileumboek. Als lid vanaf het eerste uur en nagenoeg gedurende al die tijd 
wedstrijdleider van de damafdeling van RDS, is het best lastig om als voorzitter geheel objectief op 
die vraag te reageren. Hopelijk neemt de lezer mij niet kwalijk dat mijn bijdrage enigszins gekleurd 
is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graag wil ik de Rooise Dam- en Schaakvereniging gelukwensen met haar 50-jarig jubileum. Deels is 
dit ook een gelukwens aan mezelf vanwege mijn dubbele pet. 
 
De dam- en schaaksport staat landelijk behoorlijk onder druk. Er is onvoldoende aanwas van jonge 
leden, terwijl we tevens te maken hebben met de vergrijzing van het huidige ledenbestand. Als ik 
naar het ledental van RDS kijk en met name naar de damafdeling, dan constateer ik dat RDS het 
goed doet in Brabant. RDS heeft weliswaar geen aanwas van de jeugd, maar slaagt er desondanks 
in om haar ledental op peil te houden c.q. licht te laten groeien. Voor een deel is dat te danken 
aan het wegvallen van clubs in de regio, waardoor de echte damliefhebber naar RDS trekt. Voor 
een ander deel betreft het de instroom van huisdammers die de Rooise club weten te vinden. Het 
actief werven van huisdammers krijgt bij RDS doorlopend aandacht. 
 
Doorgaans speelt RDS met drie viertallen in de Brabantse Bond terwijl diverse spelers van RDS 
actief zijn in de landelijke competitie bij verschillende clubs zoals D’Amateurs, DOG, Brainsport en 
Heijmans/RDS Combinatieteam. Daarnaast heeft RDS een interne competitie van zo’n 25 
deelnemers die wekelijks op de clubavond zijn. In dat opzicht is RDS springlevend. 
De interne competitie is een succesfactor van belang. Daar waar een aantal ‘grote’ clubs moeite 
hebben om te blijven bestaan, omdat ze niet of nauwelijks aandacht besteden aan de interne 
competitie en te veel extern (prestatie)gericht zijn, lukt het RDS met haar druk-bezochte interne 
competitie om goed overeind te blijven. Bij RDS krijgen de zwakkere spelers even veel aandacht 
als de betere spelers; kortom alle leden worden serieus genomen. In de top van Nederland 
meespelen is leuk. Maar als de spelers verder geen binding hebben met de club en elkaar 
nauwelijks kennen zien ze elkaar uitsluitend bij een stuk of tien externe wedstrijden. Het gevaar 
ligt dan op de loer om in te storten als spelers de club verlaten. Bijvoorbeeld om bij een andere 



vereniging in een hogere klasse te kunnen spelen. Dit gaat maar al te vaak ten koste van de loyale 
dammers, met alle gevolgen van dien. 
 
Een gevolg van het voorgaande is dat veel dammers uit de regio naar Sint-Oedenrode komen 
vanwege de gezelligheid en het hebben van een echte interne competitie. 
 
Een andere succesfactor van RDS is ongetwijfeld de combinatie van dammen en schaken. RDS is 
als enige vereniging in Brabant een club met beide disciplines onder één dak en onder één 
bestuur. Door deze combinatie is het mogelijk om zo nu en dan gezamenlijke activiteiten te 
organiseren. Voor de uitbater van de speelzaal is het bovendien veel aantrekkelijker om een 
omvangrijke club in huis te hebben dan twee los van elkaar opererende clubjes. Een bijkomende 
factor voor de eigen leden is de gezelligheid van een grote groep met aandacht voor iedereen. 
 
Tot slot wens ik RDS een mooie viering van het jubileum toe en hoop dat deze mooie vereniging 
tot in lengte van jaren mag blijven bestaan. 
 
 

 

01  =  De Schijf  -  Roosendaal 

02  =  De Variant  -  Oudenbosch 

03  =  D.A.M. Dongen  -  Dongen 

04  =  Dammen Tilburg  -  Tilburg 

05  =  Heijmans Excelsior  -  Rosmalen 

06  =  d’Amateurs  -  Sint-Michielsgestel 

07  =  R.D.S.  -  Sint-Oedenrode 

08  =  Brainsport  -  Eindhoven 

09  =  D.O.G.  -  Uden                                                                                                                                Martien van Erp 
voorzitter PNDB 

10  =  E.A.D. - Asten 

11  =  H.S.D.V.  -  Helden (L) 
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De geschiedenis van RDS 2001 – 2011 
 

- Op 10 mei 2001 overleed voormalig lid en jeugdbegeleider Anton Rauh. 
- De eerste winnaar van de laddercompetitie bij het schaken werd Zekeria Sedighi. 
- Als enige vrouwelijke deelnemer werd Roos Dekkers dameskampioen. 
- Het optreden van de dammers in de Brabant Cup was van korte duur, zij werden in de eerste 

ronde door de sterke tegenstander De Schuivers II uit Bakel met 1-7 verslagen. 
- De opkomst bij de schakers, met name extern, werd ronduit belabberd genoemd. 
- De hoogtepunten van het seizoen 2000/2001 kwamen uit de hoek van de dammers (twee 

nieuwe leden en bijzonder goede scores extern). 
- Dammers die veertig jaar lid zijn van de dambond krijgen een onderscheidingsspeldje; bij de 

schaakbond is dat niet het geval. 
- In augustus 2001 wordt een alternatief onderkomen voor RDS gezocht. Als mogelijkheid 

wordt de Jeu de Boules-locatie geopperd. 
- De begroting voor het seizoen 2001/2002 sluit op Hfl 5715,-, ofwel € 2593,35. 
- Er wordt niets georganiseerd ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van RDS. 
- Voor het eerst staat voor de jaarvergadering van september 2002 een eigen website op de 

agenda. 
- Opnieuw is bij de schakers de discipline om tijdig hun contributie te betalen ver zoek. Het 

voorstel van de penningmeester om de contributie met € 10,- te verhogen (€ 55,- in plaats 
van € 45,-) voor degenen die na 1 januari betalen wordt aangenomen. 

- Het bestuur gaat in seizoen 2002/2003 in op de uitnodiging van het Eindhovens Dagblad om 
gratis een website van onze vereniging bij het ED te plaatsen. 

- Jan Don is bereid om op een aantal clubavonden een door hem gemaakte damcursus aan te 
bieden. 

- Het boekjaar dat liep van 1 juli t/m 30 juni wordt verplaatst naar 1 september t/m 31 
augustus; dat betekent dat het boekjaar voor 2002/2003 uit 14 maanden bestaat. 

- De contributie voor senioren bedraagt € 45,-. Bij betaling na 1 november 2003 wordt dat € 
55,-.  

- De zaalhuur van De Beurs is een punt van zorg. Deze zal worden verhoogd naar € 500 plus 
een bijdrage per persoon van 1 euro per clubavond. Ook zal er geen bediening meer zijn 
tijdens de clubavonden. Na een uitgebreide discussie wordt afgesproken om naar een 
andere locatie uit te zien. Eind 2003 zullen in een extra ledenvergadering de alternatieven 
worden bekeken.  

- Per 1 mei 2004 stopt Karel van Elderen met de jeugdbegeleiding (nu 17 jeugdleden). 
- Onze website www.rooisedam-enschaak.nl is voortvarend van start gegaan dankzij de inzet 

van Adri der Kinderen. Probleem is nu het bijhouden met actualiteiten. 
- Met ingang van 1 december 2003 valt voor RDS na twintig jaar het doek in De Beurs en zal 

onze vereniging gehuisvest zijn in Café Oud Rooij. 

 

 

 

 

 

 

 



- Tijdens de districtsvergadering van 15 maart 
2004 meldt de NBSB grote bezuinigingen van het 
ministerie van WVS. Dit betekent dat de subsidie 
snel en hard terug zal lopen. Hoewel in mindere 
mate dan bij de Schaakbond, heeft ook de 
Dambond hiermee te maken. Hierdoor ligt een 
verhoging van de contributieafdracht naar de 
KNSB van maar liefst 43% in de komende drie jaar 
in het verschiet, waarvan 19% al in 2004. Dit zou 
voor onze leden een verhoging  van de 
contributie betekenen van € 10,- in plaats van de 
reeds geplande € 5,- om onze reserves op peil te 
houden. 

- In 2004 blijkt dat onze statuten nimmer officieel bij een notaris zijn gepasseerd. Dit zal alsnog 
gebeuren nadat deze eerst nog eens kritisch worden bekeken en eventueel aangepast aan 
deze tijd. In september 2005 worden de statuten goedgekeurd tijdens de ALV, waarna ze bij 
de notaris gepasseerd worden en ook de inschrijving bij de KvK plaats kan vinden. 

- Na jaren in de eerste ronde eruit te zijn geknikkerd, bereikte het viertal dammers in 
2005/2006 de laatste vier in de Brabant Cup. 

- Na 15 jaar draagt Jan Dekkers op 4 sept. 2006 de voorzittershamer over aan Karel van 
Elderen. 

- Over het voorstel tot grotendeelse afschaffing van de bekers (voor prijswinnaars in 
competities)  was de vergadering behoorlijk verdeeld. Na stemming is besloten voorlopig 
niets te veranderen. 

- Het onderhoud van de website loopt ver achter. Er is niemand bereid om daar structureel 
tijd in te steken. Het bestuur zoekt naar een externe oplossing, hetgeen de club zo’n € 120 
per jaar zal kosten, ofwel een paar euro per lid. De vergadering kan zich hierin vinden. 

- Op 27 maart 2007 komt plotseling Karel van Elderen te overlijden. 
- Thea van der Veen zal het onderhoud van de website op zich 

nemen. 
- Jan en René Dekkers zijn 25 jaar verbonden aan de club en 

ontvangen een bloemetje. Vanwege de afwezigheid van René 
belooft Jan plechtig één boeket aan zijn broer te geven. 

- Wim is de uitslagen van het Kersttoernooi kwijt; daarom staan ze 
niet in het jaarverslag. Gelukkig weet Bert de Laat nog dat hij 
winnaar is geworden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Met het restylen van onze website nemen we ook een nieuw logo in gebruik. 
- Voor de begroting 2010/2011 bedraagt de contributieverhoging € 10,- (wordt € 60,-) 

vanwege het 40-jarig jubileum (kosten consumpties: bijna € 2000) en de verhoogde 
bondsafdracht. 



Huisvesting van de Rooise Dam- en Schaakvereniging 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1971 – 1980: De Beckart Nijnsel 
 
Onze clubavond was in de beginjaren op vrijdagavond. Op zondagmorgen werd de jeugd 
ontvangen. Het eerste clublokaal was in het pas geheel verbouwde gemeenschapshuis van Nijnsel 
met de nieuwe naam De Beckart. Inmiddels is dit pand afgebroken; een verbouwde school aan de 
overkant is het huidige gemeenschapshuis in Nijnsel. Ons lokaaltje  was boven in een afgelegen 
hoekje dat we moesten delen met de kindercrèche. Het was eigenlijk te krap, zeker als je bedenkt 
dat er toen nog gerookt mocht worden! De externe competitiewedstrijden op zaterdag werden 
beneden in de ontmoetingsruimte gehouden. De vereniging groeide en de huisvesting werd te 
krap. Vanaf seizoen 1978-1979 werd de clubavond voor schakers verplaatst naar de 
maandagavond, die voor de dammers bleef op vrijdagavond. Enkele jaren later, na een zeer 
emotionele vergadering, waarin een deel van de dammers te kennen gaf ook naar de maandag te 
willen verhuizen, werd besloten om te verhuizen naar De Beurs in Sint-Oedenrode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



1980 – 2004: De Beurs Sint-Oedenrode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de verhuizing naar De Beurs werd maandagavond de clubavond voor alle leden. In De Beurs zijn 
we maar liefst 24 jaar te gast geweest. Meestal hadden we de bovenzaal, maar omdat er in De 
Beurs veel verenigingsactiviteiten waren, moesten we regelmatig verhuizen naar een vrij lokaal 
ergens in het gebouw. Zo speelden we soms in het cafégedeelte, maar we hebben ook wel in de 
ruimte van de handboogvereniging gespeeld. De twee vaste dames van de bediening (Sjan en 
Monique) waren zo met ons vergroeid dat ze zich bijna lid voelden van onze club. In het begin 
werd de jeugd op zondagmorgen ontvangen; later speelden de jeugdleden om zeven uur op 
maandagavond. Na 24 jaar vond de directie van De Beurs dat de dammers en de schakers geen 
echt verdienmodel meer waren voor het horecabedrijf. De voorwaarden voor een langer verblijf in 
De Beurs waren voor ons niet acceptabel en we verhuisden naar een andere locatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



2004 – 2009: Oud Rooij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ons clublokaal was een rommelig (opslag)zaaltje achter het cafégedeelte. Dit zaaltje was eigenlijk 
te krap en te gehorig. Op relatief stille momenten konden we meegenieten van de conversatie van 
de bezoekers van de bar. Ook het rinkelen van de gokautomaat was een storend element. Na 
afloop van de partijen gezellig nakletsen en alle wereldproblemen oplossen aan de bar met 
barjuffrouw Dunja, was altijd een mooie afsluiting van de avond. Na vijf jaar waren we het daar zat 
en verhuisden we naar Dommelzicht. 
 
 
2009 – Heden: Dommelzicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot 2008 heette dit café ‘De Rooie Sok’ met Jan van Grootel als ‘uitbater’. Het werd destijds 
overgenomen door ‘investeerder’ Hennie van de Biggelaar (nu nog lid van onze vereniging). Een 
grote verbouwing was het eerste wat hij bewerkstelligde. De naam werd bij de opening in 2009 
gewijzigd in Dommelzicht. Met deze voor ons zeer geschikte speelzaal, gelegen op een prachtige 
locatie, zijn wij altijd uitermate tevreden geweest. Johnny, de broer van Hennie, en Pleun Hulsen 



waren aanvankelijk de nieuwe exploitanten. Nu is dat alleen Pleun nog. Dat is tot op heden wat 
ruimte betreft onze beste locatie geweest. Ook het feit dat we een vaste kracht bij de bediening 
hadden (Antoinet) kwam de sfeer ten goede. 
Echter, de gemeenteraad van Meierijstad had besloten dat er een nieuw zwembad moest komen 
en dat dus ook ons speellokaal moest worden gesloopt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij gingen tijdelijk verhuizen naar de Helden van Kien. Ook hebben we af en toe gebruik gemaakt 
van Miss Hyacinth als we bij de Helden van Kien niet terechtkonden. Intussen kwam Corona ons 
dwarsbomen en in 2020 en 2021 (gedurende de lockdown perioden) is er niet geschaakt, noch 
gedamd. Inmiddels is Dommelzicht weer geheel opgebouwd. We kunnen daar weer terecht, 
hopelijk voor een heel lange periode! 
 

Piet van Erp 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Helden van Kien Miss Hyacinth 



  

40 jaar RDS 

Simultaan op de markt 



 

Herman Grooten 

Ton Sijbrands 

2011 



Alles weg ! 

Aan het begin van mijn damloopbaan gebeurde er iets 
opmerkelijks. In 1966 damde ik als dertienjarige bij damclub De 
Volharding in Eindhoven. We speelden tegen DOS, een club van de 
RPI, tegenwoordig het GGZE (Grote Beek). Een wedstrijd net als alle 
andere, maar met een andere afloop zo bleek later. Ik moest 
tijdens de wedstrijd naar het toilet. Bij terugkomst keek ik vreemd 
op. Tot mijn grote verbazing was het bord leeg en opgeruimd. Ik 
vroeg mijn tegenstander wat er was gebeurd; hij zei met een stalen 
gezicht: ‘Ik heb een mooie zet uitgevoerd en ik heb de wedstrijd 
dus gewonnen’, waarop ik reageerde: ‘Mooi dan, gefeliciteerd!’ 
Mijn tegenstander was blij en ik kan er nu nog steeds om lachen. 

Fred Passchier 

 

Redactionele aanvulling: 

Fred ontwikkelde zich tot een dammer die veelvuldig op nationale 
en internationale toernooien en kampioenschappen in de prijzen 
viel. Hij bereikte op jonge leeftijd onder ander andere twee keer de 
finale van het Nederlands kampioenschap als junior, vier keer de 
halve finale van de NK als senior en, het meest recent, de eerste 
plaats bij het NK voor zestigplusdammers. En nu, vele jaren later, 
na het teloor gaan van Philips Damclub, is hij sinds 2016 een 
gewaardeerd lid van RDS. Jacques Brouns en David Riupassa waren 
hem voorgegaan en hebben ongetwijfeld bijgedragen tot zijn keuze 
voor RDS.  En waarom juist RDS kun je je afvragen. Het antwoord 

daarop is vrij simpel, aldus Fred: ‘RDS is een vereniging met een interne competitie. En als 
damliefhebber wil ik, als het kan, wekelijks dammen. Bovendien was het de sfeer bij RDS die me 
aansprak.’ Inmiddels heeft Fred bij het ter perse gaan van dit jubileumboek zijn vierde 
clubkampioenschap  binnengehaald. Het hadden er zelfs zes kunnen zijn ware het niet dat het 
coronavirus ons dwarszat. 
 
‘De belangrijkste wapens van Fred zijn: sterk positiespel gepaard aan een groot combinatief 
vermogen en slagvaardigheid tot de laatste zet.’ (Bron: Jubileumboekje 50 jaar Philips Damclub) 
 
Voor de damsport is het een flinke aderlating dat er clubs verdwijnen, maar RDS blijkt voor de 
echte liefhebber een prettige thuishaven te zijn. Dat is een van de redenen dat RDS zoveel leden 
uit de regio heeft. 
 
 
 
 
 
 
 
  



Toen Fred nog Freddy was en jeugdkampioen van Brabant werd, zat hij nog boordevol ambities. 
Achteraf moeten we echter constateren dat het niveau van (Tony) Sijbrands toch een beetje te 
hoog gegrepen was. Daarnaast  werden hem grote kwaliteiten toegedicht zoals een voorbeeld zijn 
voor jonge dammers. Nu, op later leeftijd, begeleidt hij het toptalent Alexei Ovysianko. Kennelijk 
was er sprake van een voorspellende gave! 

Martien van Erp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fred (Freddy) in de interne competitie van damvereniging De Volharding. 
Van een rookbeleid was destijds nog geen sprake. 

 



Jeugdactiviteiten 
 
De jeugd-damafdeling heeft bestaan in de periode 1973 tot 1985. In de beginjaren hadden we een 
groep van meer dan twintig jeugdleden en speelden we met een aantal viertallen in de bond. 
Maar gaandeweg verminderde de belangstelling en werd de invulling van de begeleiding 
problematischer. Het doek viel dan ook in 1985. 
 
De schaakafdeling daarentegen begon aarzelender in 1973, maar hield het vol tot 2004. Met name 
Karel van Elderen was jarenlang de drijvende kracht achter de schaakjeugd. Later zijn er in 
samenwerking met de basisscholen wel weer initiatieven genomen om het jeugdschaken een 
impuls te geven. Basisschool Dommelrode is daar een voorbeeld van. Daar hebben circa twintig 
leerlingen uit verschillende groepen kennisgemaakt met het schaakspel. Een even grote groep 
hebben we ook onder onze hoede gehad op de BSO van de Odaschool. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steeds stonden hiervoor enkele vrijwilligers van RDS klaar om eerst de kinderen wat basisregels bij 
te brengen om ze daarna tegen elkaar te laten spelen. Elke week wat meer regels erbij en elke 
week dachten ze wat verder na voordat ze – want dat was altijd toch wel het mooist – een stuk 
van hun tegenstander van het bord sloegen. 
Sommige kinderen zijn, via de computer tegen andere kinderen, wat langer doorgegaan met 
schaken. Helaas hebben zich door deze promotionele acties weinig nieuwe leden aangemeld bij 
RDS. We hebben ons wel positief in de kijker gezet en de kinderen vonden het allemaal reuze leuk! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De geschiedenis van RDS 2011 – 2021 

- De simultaan vanwege het 40-jarig bestaan tijdens de jaarmarkt is geweldig 
goed verlopen en heeft veel publiciteit gebracht. Er volgt nog een feestavond 
voor alle leden op 2 november.  

- Vanwege het door Robert van der Gaag (inmiddels overleden) geschonken 
bedrag van € 1500,- en de meevallende kosten voor het jubileum, is er 
voldoende saldo (€ 3879,-) en kan de contributie voor seizoen 2012-2013 op € 70,- (vóór 1 
oktober € 60,-) gehandhaafd blijven. 

- Een nieuwe promotie-degradatie regeling voor de interne damcompetitie van Gerben te Raa 
en Piet van Erp wordt aangenomen en ingevoerd.  

- Om het dammen te promoten stelt Gerben te Raa voor om als club het schooldammen te 
organiseren. Gijs van Aarle stelt voor een dam- of schaakprobleempje in de plaatselijke 
bladen te plaatsen. Over beide voorstellen zal worden nagedacht. 

- Er wordt een nieuwe rekening bij de RABO-bank geopend op naam van de vereniging (staat 
nu nog op naam van de penningmeester).  

- Rien Kremers is 25 jaar lid en ontvangt een fraai boeket. Martien van Erp 
is 40 jaar bestuurslid en krijgt applaus van de vergadering. 

- Leo van Vlerken zal bij De Vleut uitkijken naar een nieuwe materiaalkast 
met een roldeur. 

- De jaarlijkse uitbreiding met digitale klokken gaat gestaag door. 
- Met ingang van het seizoen 2014-2015 ontvangen ook de schakers een reiskostenvergoeding 

van 15 cent per kilometer bij externe wedstrijden. 
- John heeft van de burgemeester de vraag gekregen 

om een schaakbord met grote stukken te realiseren 
op de markt. De vereniging moet de kosten (€ 350) 
zelf betalen. De eigenaar van ‘De Gouden Leeuw’ is 
bereid deze dagelijks te plaatsen en op te ruimen. 
Op de vraag van Ad Peerenboom of er ook een 
dambord kan komen is het antwoord negatief. Het 
plan wordt verder uitgewerkt. 
 

- Vanaf seizoen 2014-2015 gaan we meedoen in de landelijke damcompetitie. Samen met 
d’Amateurs uit Sint-Michielsgestel en TDV uit Tilburg zal RDS (met basisspelers Arno Bloks 
en Leo van Vlerken) een team gaan vormen. 

- Er zal een ‘erelijst met kampioenen’ gemaakt worden. 
- Met ingang van seizoen 2014-2015 bedraagt de contributie € 80,- per jaar (€ 70,- bij betaling 

voor 1 oktober). 
- Het voorstel van Bert de Laat om alsnog af te zien van het grote schaakbord op de markt 

(kosten € 350,-) wordt weggehamerd. 
- Het bestuur wil graag ook het 45-jarig bestaan weer vieren met een simultaan tijdens de 

jaarmarkt. Martien van Erp en voorzitter John ten Ham (namens het bestuur) zullen met Jan 
en René Dekkers in de feestcommissie zitting nemen.  

- Martien van Berkel en Piet van Erp zijn veertig jaar onafgebroken lid van de dambond en 
ontvangen hiermee uit handen van Harm van der Veen (als voorzitter van 
de provinciale dambond) de ‘gouden’ speld van de KNDB.  

- Het verenigingsjaar 2015-2016 wordt afgesloten met een positief saldo van 
€ 4474,-. 

- De oude analoge klokken hebben, dankzij de inspanningen van Martien van 
Erp, een bedrag van € 259,- opgebracht. 



- De aanschaf van een groot schaakspel op de markt gaat vooralsnog niet door vanwege een 
faillissement van De Gouden Leeuw. 

- Tijdens de ALV van 2016 vraagt de voorzitter aandacht voor twee zaken: 
o Ben op tijd aanwezig bij externe competitiewedstrijden thuis! De tegenstanders zijn 

er vaak al een kwartier voor aanvang terwijl wij nog op onze eigen spelers wachten. 
o Het analyseren van partijen na de wedstrijden moet niet in de speelzaal plaatsvinden 

maar in de ruimte hiernaast! Het is heel storend voor teamgenoten en tegenstanders 
als er druk gepraat wordt. 

- Tijdens de ALV van 2017 draagt John ten Ham, na tien jaar voorzitterschap, de hamer over 
aan René Dekkers. John was ontdaan met de afscheidsgift van RDS (voor Stichting Hospice 
Sint-Oedenrode). En de twee flessen wijn uit Argentinië ‘gaan er bij John altijd in’ volgens 
Martien. 

- Ook RDS heeft vervolg gegeven aan de uitvoering van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. De opgestelde privacyverklaring staat prominent op onze website en 
is ook opvraagbaar bij onze secretaris Harm van der Veen. 

- Voor aanvang van het seizoen 2019-2020 telt onze vereniging 54 leden, 24 schakers en 30 
dammers. 

- Op 11 november 2019 is officieel het secretariaat van Harm van der Veen overgedragen aan 
Mies van Berlo.  

- In januari 2020 neemt het bestuur kennis van de verbouwing (sloop en nieuwbouw) van 
zwembad De Neul. De toekomst van ons clublokaal Dommelzicht is daarmee ook onzeker. 

- In maart 2020 ontvangen we het bericht van onze webbouwer dat onze website sterk 
verouderd is (sinds 2009 niet meer geüpdatet) en dringend aan vervanging toe is. Thea en 
Wim gaan dit samen aanpakken. 

- Met ingang van seizoen 2020-
2021 zullen we, vanwege de 
verbouwing van Dommelzicht, 
tijdelijk gratis gehuisvest zijn in 
De Helden van Kien. Antoinet 
verhuist ook mee. In geval van 
nood kunnen we mogelijk ook 
eens terugvallen op Miss 
Hyacinth. 

- Begin 2020 brak het coronavirus 
uit, waardoor de competities van 
het seizoen 2019-2020 niet 
konden/mochten worden uitgespeeld. Nadat net voor de zomervakantie van 2020 de 
besmettingen wat daalden, dachten we de competitie van 2020-2021 weer te kunnen 
herstarten. Veel verder dan een ‘coronaproof’ ALV in september 2020 kwam het echter niet. 
Er brak een nieuwe, nu nog langere, lockdownperiode aan waardoor er nog een seizoen 
verloren ging. Er zijn voor de seizoenen 2019/2020 en 2020/2021 dan ook geen eindstanden 
opgemaakt en geen clubkampioenen aangewezen. 

- De verwachting is om over anderhalf jaar (januari 2022) weer terug te kunnen keren naar 
een geheel vernieuwd Dommelzicht. 

- Het seizoen 2020/2021 is geëindigd met een batig saldo van € 6555,-. 
- Er wordt een jubileumcommissie ingesteld voor de viering van het 50-jarig 

bestaan van RDS. De commissie bestaat uit: René Dekkers en Martien van 
Erp vanuit het bestuur en de leden John ten Ham, Jan Dekkers, Piet van 
Erp en Bert de Laat. 

- In de statuten is opgenomen dat RDS officieel is opgericht op 2 november 
1971 en dus exact op 2 november 2021 haar vijftigste verjaardag viert.  



Beste schakers en dammers, 
 
Ik ben voorzitter van RDS geweest tot en met september 2017. De begindatum weet ik niet meer, 
maar de hele periode zal een jaar of tien geduurd hebben. In die tijd hadden de schakers nog de 
overhand, maar op het eind maakten de dammers een grote inhaalslag. 
 
De combinatie van schakers en dammers in één vereniging was en is altijd een sterk punt geweest 
van RDS. Menig andere club kijkt jaloers naar de opkomst bij de reguliere clubavond. 
 
Een belangrijke gebeurtenis in mijn bestuursperiode was de verandering van onze speellocatie. We 
gingen van café Oud Rooij naar Dommelzicht. Van een gezellig achterafzaaltje naar een veel grotere, 
nieuwe zaal bij Dommelzicht. De nieuwe locatie was noodzakelijk mede door de uitbreiding in de 
interne damcompetitie. 
 
Uiteraard zijn er ook minder leuke zaken voorgevallen, zoals het overlijden van diverse leden. 

 
Sportief gezien hebben de schakers altijd met een achttal meegedaan in de regionale externe 
competitie. We zijn een keer kampioen geworden, maar we zijn ook onderaan geëindigd. Van de 
dammers herinner ik mij successen in de bekercompetitie. 
 
Al met al kan ik zeggen dat RDS een mooie club is. Ik hoop nog lang lid te kunnen blijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met denkgroet 
John ten Ham 



Sportvrijwilliger van het jaar 2014 
 
Van 2006 tot 2014 was ik wethouder in Sint-Oedenrode. Sport was een van de beleidsterreinen 
waar ik verantwoordelijk voor was. Dat bracht met zich mee dat ik voorzitter was van het comité 
dat jaarlijks het sportgala organiseerde; een prachtige avond waar vierhonderd mensen kwamen 
om te zien wie sportman, sportvrouw , sportploeg en vrijwilliger van het jaar werden. De vrijwilligers 
konden voorgedragen worden, maar zij kwamen wel allemaal op het podium om hen in het zonnetje 
te zetten. Allemaal gelijk, maar er moest toch een vrijwilliger van het jaar gekozen worden en dat 
werd vaak iemand met de grootste staat van dienst. 
 
In 2014 droeg de Rooise Dam en -Schaakvereniging Martien van Erp voor. Hij mocht dus ook het 
podium op. Tot zijn verrassing werd hij gekozen tot sportvrijwilliger van het jaar. En terecht! Martien 
was al veertig jaar bestuurslid bij RDS. Hij organiseerde toernooien, zoals het kersttoernooi, en al 
die tijd regelde hij ook de interne en externe damcompetitie. Hij had oog voor het lief en leed van 
de leden, belde op, ging op bezoek of stuurde een kaartje. Kortom, hij was onmisbaar voor de club. 
Het was fijn dat het comité dit ook had gezien en Martien vereerde met de titel: sportvrijwilliger 
van het jaar 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor Martien zelf was deze benoeming geenszins zijn einddoel. Integendeel, het leek wel alsof hij 
er extra energie van kreeg. Zijn inzet voor de Rooise Dam- en Schaakvereniging ging onverdroten 
verder. En nog altijd, als ergens in Brabant een potentieel nieuw lid voor ‘zijn’ damgroep opduikt, is 
Martien er als de kippen bij voor een praatje en een aanmoediging om te komen spelen bij RDS. En 
dat lukt op termijn vaak heel goed. Dus ook nu nog geldt: Martien is onmisbaar voor onze 
vereniging! 

René Dekkers 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 jaar RDS 

Simultaan in de Martinuspassage 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roel Boomstra 

Twan Burg 

2016 



Wereldrecord blindsimultaan dammen voor Ton Sijbrands 
 
David Riupassa speelt knap remise 
 
In een poging om het wereldrecord blindsimultaandammen te heroveren, nam Ton Sijbrands  in 
Hilversum het in het weekend van 19 december 2014 op tegen 32 ervaren dammers. Tijdens zijn 
recordpoging zag hij de speelborden en zijn tegenstanders niet. Elke zet en daarmee elke partij 
werd door Sijbrands uit het hoofd gespeeld. Om voor erkenning van het wereldrecord door de 
werelddambond (FMDJ) in aanmerking te komen, diende Sijbrands een score van minimaal 70% te 
halen. Dit terwijl de gemiddelde rating van de tegenstanders 1050 was, zeg maar het niveau van 
een gemiddelde hoofdklasser. Het record dat Sijbrands aanviel stond op naam van Erno Prosman 
met een 70% score tegen 29 tegenstanders. 
 

Sijbrands zat in de burgemeesterskamer van het Hiversumse raadhuis terwijl zijn tegenstanders op 
een andere etage in de raadzaal zaten. Na bijna 48 uur zonder slaap en opperste concentratie is 
het eindelijk zover. Sijbrands heeft 14 partijen gewonnen, 18 partijen eindigen in remise, waarmee 
de score uitkomt op 71,9%. Genoeg voor een wereldrecord. Een van de deelnemers aan deze 
slijtageslag was David Riupassa van de Rooise Dam- en Schaakvereniging. Zondagmorgen om 8.40 
uur, na 47 uur en 37 minuten dammen, doodmoe en op het punt om op te geven, besloot David 
om remise aan te bieden. Tot zijn grote verrassing nam Ton het aanbod aan. Blij en opgelucht kon 
David echt gaan slapen na zijn langste partij ooit. Een onvergetelijke ervaring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaar voor de start                                                             Theo van de Hoek deed namens Ton Sijbrands de zetten 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            De eindstand toen tot remise werd besloten  

Persbericht 

21 december 2014 – Hilversum 
 
Ton Sijbrands verbreekt wereldrecord Blindsimultaandammen 
 
Meesterdammer en oud-wereldkampioen Ton Sijbrands heeft zojuist het wereldrecord 
blindsimultaandammen heroverd. In een zenuwslopende dammarathon waarin Sijbrands het 
opnam tegen maar liefst 32 opponenten, behaalde hij een score van 72%. 
 
MAX deed gedurende de gehele poging van bijna 48 uur verslag via een speciale livestream en 
noteerde daarmee een persoonlijk record. Vlak na zijn laatste zet ontving Ton felicitaties van 
onder andere MAX-directeur Jan Slagter. Ook werd hij bekroond tot het eerste officiële erelid van 
de omroep. 
 
Jan Slagter: ‘Zowel via de livestream als in het Raadhuis heb ik Ton en zijn tegenstanders de 
afgelopen dagen met veel spanning gevolgd. Het is ongelooflijk dat iemand van 65 jaar, terwijl je 
weet dat met het verstrijken der jaren het geheugen achteruitgaat, zo’n wereldprestatie levert. 
Wat Ton de afgelopen 48 uur heeft gedaan is een ode aan de geest en het lichaam en ik feliciteer 
hem dan ook van harte met dit fantastische wereldrecord!’ 



KNDB of KNDB: Peter Klaassen verrassend slagvaardig ?! 

[Bij uitzondering plaatsen we een anekdote die net buiten de eerste vijftig jaar van RDS valt.] 

 

 

 

Peter Klaassen werd in 2022 Brabants kampioen bij het sneldammen in Eindhoven in de categorie tot rating 
1100. Peter blij, RDS blij en nu op naar het Nederlands kampioenschap ! 

Peter is een nijver man. Hij heeft een druk bedrijf, leeft zich uit in zijn talrijke vakanties, golft, viert carnaval 
enzovoort. Dan is er ook nog de wekelijkse clubavond bij RDS, de landelijke competitie bij d’Amateurs en zo 
af en toe nog een damtoernooi. 

Het is dan ook goed te begrijpen dat hij tijdens al die drukte soms 
de nauwkeurigheid uit het oog verliest. Hij meldde zich aan bij de 
KNDB om mee te doen aan het Nederlands Kampioenschap 
Sneldammen. Al vrij snel kreeg hij bericht terug dat de KNDB niets 
met dammen had … Peter had zich per abuis aangemeld bij de 
Koninklijke Nederlandse Drogisten Bond …   

Maar nadat Peter zich had aangemeld bij de ‘echte’ KNDB veroverde hij uiteindelijk de vijfde plaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Een pluim voor Ad Peerenboom 
 
In dit jubileumboek is het niet de bedoeling om alle leden persoonlijk te noemen. Maar een paar 
mensen zetten we toch even in de schijnwerpers; één van hen is Ad Peerenboom. 
 
Ad is lid van RDS sinds januari 2009. Hij is geen 
puntenmachine; op hem is de olympische gedachte – 
meedoen is belangrijker dan winnen – meer van 
toepassing. In groep B is Ad echter een tegenstander 
om rekening mee te houden. Hoewel hij van tijd tot 
tijd menig tegenstander weet te verrassen, is een 
clubkampioenschap een brug te ver. Maar de remise 
tegen Alexei Ovsyanko in maart 2022 mocht er zijn. In 
een simultaan tegen dit toptalent was Ad de enige die 
remise wist af te dwingen. Een puike prestatie. 
Heel erg waarderen we in Ad dat hij RDS ieder 
seizoen weer weet te verassen met bloemen voor de 
prijswinnaars. Ook de kersttoernooien slaat Ad nooit 
over: steevast zorgt hij voor een keur aan kerststukjes. 
Voorts is Ad nooit te beroerd om een handje toe te steken als damborden, schijven en klokken 
klaargezet of opgeruimd moeten worden. Ad maakt zich vaak verdienstelijk als er leden even 
moeilijk zitten met vervoer naar de clubavond. 
RDS is trots en dankbaar met een clublid – en sponsor! – zoals Ad. Loyaal aan de vereniging en 
zonder enig eigen belang. Dat verdient een pluim.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Links onder Piet Gabriëls met 
‘daarnaast/-boven’ Ad Peerenboom. 



Voorzitter Secretaris Penningmeester Dammen
int./ext.

Schaken
int./ext.

1971-1972 Piet van Hoof Henk van der Drift H.v.d.Drift H.v.d.Drift H.v.d.Drift H.v.d.Drift H.v.d.Drift

1972-1973 Cor van de Pol Wim de Jonge H.Thielen P.v.Hoof P.v.Hoof P.v.Hoof C.v.Nuland

1973-1974 Piet van Erp Bennie van Uden H.Thielen P.v.Hoof P.v.Hoof M.v.Erp C.v.Nuland

1974-1975 Cor van de Pol Adrie van Glabbeek P.v.Hoof J.Schaart P.v.Hoof M.v.Erp C.v.Nuland

1975-1976 Martien van Erp Frans Janssen P.v.Hoof J.Schaart P.v.Hoof M.v.Erp C.v.Nuland

1976-1977 Martien van Berkel
Bennie van Uden en
Adrie van Glabbeek

P.v.Hoof J.Schaart W.Broeke M.v.Erp C.v.Nuland

1977-1978 Piet van Erp Adrie van Glabbeek P.v.Hoof J.Schaart W.Broeke M.v.Erp C.v.Nuland

1978-1979 Martien van Berkel Jan Siebeling P.v.Hoof J.Schaart W.Broeke M.v.Erp C.v.Nuland

1979-1980 Martien van Erp Jan Siebeling P.v.Hoof J.Schaart W.Broeke M.v.Erp C.v.Nuland

1980-1981 Martien van Erp Jan Siebeling P.v.Hoof J.Schaart W.Broeke M.v.Erp C.v.Nuland

1981-1982 Martien van Erp Jan Siebeling P.v.Hoof J.Schaart W.Broeke M.v.Erp C.v.Nuland

1982-1983 Piet van Erp Jan Tils P.v.Hoof J.Schaart W.Broeke M.v.Erp
J.Schaart/
D.Gillissen

1983-1984 Martien van Erp Jan Siebeling P.v.Hoof J.Schaart W.Broeke M.v.Erp
J.Schaart/
H.Oenema

1984-1985 Piet van Erp Jan Tils J.v.Lanen W.Broeke A.v.Helvoort M.v.Erp
J.Dekkers/
H.Oenema

1985-1986 Piet van Erp Ad Verhagen J.v.Lanen W.Broeke A.v.Helvoort M.v.Erp
J.Dekkers/
H.Oenema

1986-1987 Martien van Erp Jan Siebeling J.v.Lanen W.Broeke A.v.Helvoort M.v.Erp
J.Dekkers/
H.Oenema

1987-1988 Martien van Erp Jan Siebeling J.v.Lanen T.Oerlemans A.v.Helvoort M.v.Erp
J.Dekkers/
W.Boons

1988-1989 Martien van Erp Jan Siebeling J.v.Lanen T.Oerlemans A.v.Helvoort M.v.Erp
J.Dekkers/
W.Boons

1989-1990 Martien van Erp Jan Siebeling J.Dekkers T.Oerlemans A.v.Helvoort M.v.Erp
R.Dekkers/
W.Boons

1990-1991 Rini Kremers Jan van Lanen J.Dekkers T.Oerlemans A.v.Helvoort M.v.Erp
R.Dekkers/
W.Boons

1991-1992 Rini Kremers Jan Siebeling J.Dekkers T.Oerlemans A.v.Helvoort M.v.Erp
R.Dekkers/
K.v.Elderen

1992-1993 Piet van Erp Jan van de Mortel J.Dekkers T.Oerlemans A.v.Helvoort M.v.Erp
R.Dekkers/
K.v.Elderen

1993-1994 Martien van Erp Jan Siebeling H.v.d.Heijden T.Oerlemans A.v.Helvoort M.v.Erp
R.Dekkers/
K.v.Elderen

1994-1995 Tjeu Smits Henk van de Ven H.v.d.Heijden T.Oerlemans A.v.Helvoort M.v.Erp
R.Dekkers/
K.v.Elderen

1995-1996 Jack Matheeuwsen Jacob Greidanus J.Dekkers R.Kremers G.Veenstra M.v.Erp
R.Dekkers/
K.v.Elderen

1996-1997 Jack Matheeuwsen Henk van de Ven J.Dekkers R.Kremers G.Veenstra M.v.Erp
R.Dekkers/
K.v.Elderen

1997-1998 Jack Matheeuwsen Henk van de Ven J.Dekkers R.Kremers G.Veenstra M.v.Erp
R.Dekkers/
K.v.Elderen

1998-1999 Tjeu Smits Henk van de Ven J.Dekkers R.Kremers G.Veenstra M.v.Erp
H.v.d.Ven/
K.v.Elderen

1999-2000 Martien van Erp Henk van de Ven J.Dekkers R.Kremers G.Veenstra M.v.Erp
H.v.d.Ven/
K.v.Elderen

Kampioenen en besturen

Seizoen
Kampioen
Dammen

Kampioen
Schaken

Bestuursleden



Voorzitter Secretaris Penningmeester Dammen
int./ext.

Schaken
int./ext.

Kampioenen en besturen

Seizoen
Kampioen
Dammen

Kampioen
Schaken

Bestuursleden

2000-2001 Jack Matheeuwsen Henk van de Ven J.Dekkers R.Kremers G.Veenstra M.v.Erp
H.v.d.Ven/
K.v.Elderen

2001-2002 Jan Don Ad Verhagen J.Dekkers R.Kremers G.Veenstra M.v.Erp
W.v.d.Heijden/
K.v.Elderen

2002-2003 Jan Don Jan van de Mortel J.Dekkers R.Kremers H.v.d.Biggelaar M.v.Erp
W.v.d.Heijden/
K.v.Elderen

2003-2004 Jan Don Jan van de Mortel J.Dekkers H.v.d.Veen H.v.d.Biggelaar M.v.Erp
W.v.d.Heijden/
K.v.Elderen

2004-2005 Martien van Erp John ten Ham J.Dekkers H.v.d.Veen H.v.d.Biggelaar M.v.Erp
W.v.d.Heijden/
K.v.Elderen

2005-2006 Gerben te Raa John ten Ham J.Dekkers H.v.d.Veen H.v.d.Biggelaar M.v.Erp
W.v.d.Heijden/
M.v.d.Aa

2006-2007 Gerben te Raa John ten Ham K.v.Elderen H.v.d.Veen H.v.d.Biggelaar M.v.Erp
W.v.d.Heijden/
M.v.d.Aa

2007-2008 Gerben te Raa John ten Ham J.t.Ham H.v.d.Veen H.v.d.Biggelaar M.v.Erp
W.v.d.Heijden/
M.v.d.Aa

2008-2009 Gerben te Raa Daan Geboers J.t.Ham H.v.d.Veen H.v.d.Biggelaar M.v.Erp
W.v.d.Heijden/
M.v.d.Aa

2009-2010 Jan Don Daan Geboers J.t.Ham H.v.d.Veen H.v.d.Biggelaar M.v.Erp
W.v.d.Heijden/
M.v.d.Aa

2010-2011 Gerben te Raa Daan Geboers J.t.Ham H.v.d.Veen H.v.d.Biggelaar M.v.Erp
W.v.d.Heijden/
M.v.d.Aa

2011-2012 Gerben te Raa Daan Geboers J.t.Ham H.v.d.Veen H.v.d.Biggelaar M.v.Erp
W.v.d.Heijden/
M.v.d.Aa

2012-2013 Gerben te Raa Daan Geboers J.t.Ham H.v.d.Veen A.Verhagen M.v.Erp
W.v.d.Heijden/
M.v.d.Aa

2013-2014 Gerben te Raa Daan Geboers J.t.Ham H.v.d.Veen A.Verhagen M.v.Erp
W.v.d.Heijden/
M.v.d.Aa

2014-2015 David Riupassa Martijn Bax J.t.Ham H.v.d.Veen A.Verhagen M.v.Erp
W.v.d.Heijden/
M.v.d.Aa

2015-2016 Arna Bloks Martijn Bax J.t.Ham H.v.d.Veen A.Verhagen M.v.Erp
W.v.d.Heijden/
M.v.d.Aa

2016-2017 Fred Passchier Martijn Bax J.t.Ham H.v.d.Veen A.Verhagen M.v.Erp
W.v.d.Heijden/
M.v.d.Aa

2017-2018 Fred Passchier Jan Tils R.Dekkers H.v.d.Veen A.Verhagen M.v.Erp
W.v.d.Heijden/
M.v.Dalen

2018-2019 Fred Passchier Daan Geboers R.Dekkers H.v.d.Veen A.Verhagen M.v.Erp
W.v.d.Heijden/
M.Bax

2019-2020
Geen
(Corona)

Geen
(Corona)

R.Dekkers M.v.Berlo A.Verhagen M.v.Erp
W.v.d.Heijden/
M.Bax

2020-2021
Geen
(Corona)

Geen
(Corona)

R.Dekkers M.v.Berlo A.Verhagen M.v.Erp
W.v.d.Heijden/
M.Bax

2021-2022 * Fred Passchier Martijn Bax R.Dekkers M.v.Berlo B.d.Laat M.v.Erp
W.v.d.Heijden/
M.Bax

     * Na jubileumseizoen Begeleiding jeugddammen :
  1973-1985 M.v.Erp

Begeleiding jeugdschaken :
  1973-1977 B.v.Uden

  1977-1984 C.v.Nuland
  1984-1988 J.v.d.Mortel
  1988-2004 K.v.Elderen          Clubkampioenen aller tijden

    Martien van Erp      (12x kampioen)

    Jan Siebeling            (11x kampioen)

Dammen :

Schaken :



Corona en de anderhalvemetersamenleving 
 
Tijdens de seizoenen 2019/2020 en 2021/2022 heeft iedereen te maken gehad met de 
anderhalvemetersamenleving. Onder strenge voorwaarden mocht er vanwege mogelijke 
coronabesmetting op beperkte schaal worden gedamd en geschaakt. Die voorwaarden 
waren vastgelegd in protocollen. Door te improviseren met twee tafels tegen elkaar en een 
lange arm kon er worden gespeeld. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo kon het bijvoorbeeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar zo kon het ook 

 




