Het Witte Paard

1931 – 1935

Simultaan-seances
In januari 1932 werd door de nog jonge schaaakvereniging “Excelsior” uit Ermelo een simultaanwedstrijd
georganiseerd waar ook spelers uit Harderwijk en andere plaatsen uit de omgeving aan deelnamen.
Van de S.C.H. waren dit Buma, Groenewege, Hollander, Huberts, Kohler v.d. Made, Osting, Smeijers,
Taverne, Tromp en van Wingerden.
In totaal namen er 50 spelers het op tegen niemand minder dan de bekende Poolse schaakmeester Akiba
Rubenstein.
“Daartoe uitgenoodigd door het bestuur van den Dam- en Schaakclub 'Excelsior', hield de grootmeester
Akiba Rubenstein, Poolsch nationaal kampioen schaken j.l. Donderdagavond een simultaanseance in het
gebouw Chr. Volksbelang.
Zeer begrijpelijk hadden zeer veel schaakvrienden deze gelegenheid aangegrepen, om met een kunstenaar
als grootmeester Rubenstein, den strijd op het schaakbord aan te binden.
Het bestuur van “Excelsior' had aan 50 aanvragen tot medespelen toezegging gedaan o.w. Ermelo 14,
Harderwijk 11, Apeldoorn 10, Nijkerk 8, Nunspeet 6 en Putten 1. Aan de borden ontdekten we een drietal
dames.
Toen te 8 uur de heer Rubenstein, begeleid door den voorzitter van “Excelsior”, den heer Rook, de zaal
betrad, ging een daverend applaus ter begroeting op. In een kort woord roept de voorzitter den aanwezigen
aan welkom toe, waarna hij in de Duitsche taal deen heer Rubenstein verwelkomt, hem namens alle
schaakvrienden dank brengend voor zijn bezoek aan Ermelo.
Hierna werden de plaatsen aan de borden ingenomen en de seance neemt een aanvang. De heer R. speelt wit
en begeeft zich, tot opening van het spel, langs de borden. Na eenige rondes bemerkten we dat er al spanning
komt. De heer R. houdt zich bij enkele borden iets langer op alvorens hij z'n zet verricht. Veel nieuwgierigen
volgen het spel en de partijen, waarin “tekening” zit worden aandachtig gevolgd.
|Te ongeveer half elf wordt een korte pauze gehouden. We kunnen dan aan enkele borden reeds de eerste
slachtoffers van den heer R. ontdekken. Te ruim elf uur valt dan ook de eerste koning, welke na een paar
rondes door een 7-tal anderen wordt gevolgd. Waar intusschen bleek dat door het uitspelen van alle partijen
het veel te laat zou worden besloot men tegen half twee te arbetreeren.
Vele partijen werden alzoo bij arbitrage beslist, wat echter geen voldoening geeft. Indien de beslissing dooe
eindspel zou zijn verkregen, zou dit zeer zeker in het voordeel van den heer R. zijn uitgevallen.
Door arbitrage is de uitslag: gewonnen 37, remise 9, verloren 4. Door eindspel zou een 44-4-2 uitslag een
juister beeld gegeven hebben.
De navolgende spelers werden een gewonnen partij toegewezen t.w. de heeren C.L. Beck te Apeldoorn, B.
Tromp te Harderwijk, E. Hoeksema en G. Beelen te Nunspeet. Het spel van de eerste drie heeren was
voortreffelijk te noemen. De partijen Tromp en Hoeksema werden door de heer R. als “gewonnen”
toegegeven.
Een remise-uitslag verkregen de heeren A.M. v.d. Zee, M. Top en A.C. Beck te Apeldoorn, D. Boterenbrood te
Nijkerk, L. Huberts en Kholer te Harderwijk, A. v.d. Saag te Nunspeet, Koelewijn en K. Bieger te Ermelo.
Te half twee vind de Commissie van arbitrage haar arbeid aan, om die te ongeveer half drie te beeindigen.
Door den heer Plomp werd gedurende den wedstrijd aan aantal foto's genomen, welke zeer goed zijn
geslaagd.
Rest ons nog melding te maken de voorbeeldige regeling van den wedstrijd en de groote activiteit van het
bestuur van “Excelsior.”

In de rubriek “Ermelose kanttekeningen” schreef iemand onder de initialen N.K.B. Het volgende
commentaar:
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“Schaakt u? In welke klasse? U hebt de keus. Verreweg de grootste menigte speelt in geen enkele klas; ze is
te vergelijken met het kleine grut, dat aan moeders schorteband loopt, en voor wie er in de school nog geen
plaats is. Dan komt er een reëel verschil. Derde, twee, eerste klas. Een eerste klas speler is al een hele Piet.
Vijfde klas gym, zou je bijna zeggen; een meneer, die meetelt. Verderop wordt 't duizelig: hoofdklassespeler,
aspirantmeester, meester! Thans bereiken we de toppen der eer, waar grootsch stilzwijgen heerscht en een
damp van wierook hangt.
Grootmeester.... Vindt u 't niet ongelooflijk, dat grootmeester Rubenstein zich vervaardigd heeft in 't kleine
Ermelo een partijtje schaak te spelen?
Er waren 70 liefhebbers, waarvan 50 toestemming kregen een plaats achter 't bord in te nemen: Ermelooers,
Harderwijkers, Nunspeters, Nijkerkers ja zelfs enthousiasten uit Apeldoorn.
Voorzitter Rook opende de bijeenkomst met een vlotte rede in 't Nederlandsch en 't Duits.
En toen begon 't.
De korte stevige gestalte van den Pool bewoog zich rustig van bord tot bord; de gezichten der 50 spelers en
der 50 toeschouwerd waren een studie overwaard: een studie in zwart. Zou 't lukken? Zou de veluer er in
slagen den wereldberoemden meester behoorlijk te woord te staan?
Ja, dat is inderdaad gelukt, ofschoon op 'n wijze die ik moet betreuren. Om half twee 's nachts waren
verreweg de meeste partijen nog onbeslist zoodat een jury moest uitmaken hoe ze stonden.
Het resultaat was: Rubenstein wint 37 partijen, verliest er 4, en staat gelijk in 9 gevallen. Het behoeft geen
betoog, dat R. meer gewonnen zou hebben indien men volop tijd had gehad. 50 borden zijn teveel, veel te
veel geweest; men had tevreden moeten zijn met 30.
Hieronder volgt een der aardigste partijen:
Wit:

Zwart:

A. Rubenstein
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Tromp, H'wijk
f4
Pf3
e3
b3
Lb2
h3
f4xe5
Pf3xe5
Pe5xd7
Ke2
d3
Kd2
Kc1
Df3
Pc3
De4
Dd4
d3xe4
d5
Pe4
d3xe4
a3

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Pf6
d6
Pc6
e5
Lg4
Ld7
d6xe5
Ld6
Lg3
Dxd7
0-0-0
Pf6-e4
Pf2
Pxh1
Pe5
Pf2
Dxd4
Pc6
Pb4
Pxe4
f6

Zooals de lezer ziet, heeft R. leelijk geblunderd. R. heeft het spel voor zwart gewonnen verklaard.
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Ik mag dit verslagje niet beeindigen voor een woord van waardering te hebben geuit aan het adres van de
Ermelosche Dam- en Schaakclub, die met verrassende activiteit de Veluwsche enthousiasten aan
onvergetelijken avond heeft bereid, en voor de hoop te hebben uitgesproken, dat, als dr. Euwe, de
Nederlandschen schaakkampioen, in Mei de Ermeloers komt uitdagen, het succes even groot zal zijn.”
Euwe kwam inderdaad naar Ermelo, al duurde dat nog tot november van dat jaar:
“Gestaag vulden zich Dinsdagavond zaal en serre van het Oranje-Hotel. Drie lange rijen tafels waren
neegezet, waarop door rappe handen 34 schaakborden met stukken werden opgesteld. Bij elk bord werd een
genummerd notatiebiljet gelegd. De aanblik van al dit schaakmateriaal deed, althans in deze branche, geen
malaise verwachten.
Even lieten de spelers uit Apeldoorn op zich wachten. Deze tijd besteedde dr. Euwe met het analyseren van
de e4 openingen. Toen ook de spelers uit Apeldoorn waren gearriveerd en hadden plaatsgenomen hield de
heer Rook een korte toespraak. Hierin werd op de groote betekenis van dezen avond gewezen voor de
schakers uit onze omgeving in het algemeen en voor Ermelo in het bijzonder.
Het is geenszins gemakkelijk, en Ermelo mag het dan ook als een voorrecht beschouwen, dat Dr. Euwe
genegen was hier een simultaan-seance te geven. Dit werd velen duidelijk toen er op werd gewezen dat Dr.
Euwe zich als het ware wel twee keer mag bedenken voor en waar hij gaat spelen.
Bij de zes eerste spelers der wereld vindt men zeker de naam van Euwe. Voor het wereldkampioenschap is hij
nog steeds een ernstige candidaat. Het spreekt dus van zelf dat zijn schaakverrichtingen over de heele
wereld worden gevolgd. Den speelers werd vervolgens weinig hoop op een overwinning gegeven, doch wel
de verzekering dat ze op brillant en scherp spel konden rekenen.
De bekendheid van Euwe als simultaan-speler werd van dien aard geacht, dat men vertrouwde dat alle
spelers voldaan huiswaarts zouden gaan, ook al ging de partij verloren. De talrijk opgekomen
belangstellenden werd nog verzocht, zich niet met het spel in te willen laten.
Nadat nog voor twee spelers een verrassing in uitzicht was gesteld ving Dr. Euwe om 8.15 den strijd aan.
In afwijking met Rubenstein en Flohr werd aan alle borden met e2-e4 begonnen. Het tempo en de aanval
waren zoo fel, dat wij hoorden, reeds na 6 zetten aan een bord moest worden opgegeven. Het snelle tempo
bleef aanhouden en onwillekeurig dachten we aan het schaap, de dam en andere schapen. Successievelijk
vielen de borden af. De ridderlijke spelers gaven in verloren stelling op. Enkele bleven in een meer dan
wanhopige stelling nog doorschuiven.”
Het tempo, de spanning en de belangstelling duurden onverminderd voort.
Steeds kleiner werd het aantal borden en tenslotte moest om 10.15 de laatste opgeven. Een luid en langdurig
applaus was wel het beste bewijs van de voldaanheid van spelers en belangstellenden.
Door den heer Rook werd namens de Ermelosche Schaakclub “Excelsior” den heer Euwe een linoleumsnede
aangeboden, als bewijs van erkentelijkheid. Dr Euwe was hiermede zeer ingenomen en zeide, dat,
niettegenstaande hij voortaan aan het schaakspel minder tijd kon besteden, hij voor de Ermelosche
Schaakclub altijd tijd had. Dit houdt verband met de simultaan-seances van Rubenstein en Flohr. Voor
Ermelo is dit een zeer prettige en hooggewaardeerde uitzondering.
Als eerste overwonnene werd den heer H. Mulder een doos met 10 sigaren aangeboden, terwijl de heer J.
Veldman als langst aangeblevene een schaakboek ontving: De fundamenten van het Schaakspel, door Dr. M.
Euwe.
We merkten nog op, dat de Harderwijker kampioen tot het laatst een vrijwel gelijk spel had weten te
behouden, verloor toen echter een toren en gaf op.
Ermelo mag, met een woord van dank aan de Schaakclub van Apeldoorn en Harderwijk voor hun prettige
medewerking, met voldoening op dezen buitengewoon geslaagden avond terugzien.”
Een jaar later in november 1933 volgde een derde simultaanwedstrijd, die ditmaal in Hotel Baars te
Harderwijk werd gehouden. Simultaanspeler was L.G. Eggink, bestuurslid van de Nederlandse schaakbond:
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In februari 1934 was de Oostenrijkse meester Kmoch de gast in Harderwijk en Ermelo:
“Maandag 29 januari 1934 was de Oostenrijksche schaakmeester de heer Kmoch de gast van de S.C.H.
Voor leden en enkele gasten werd in haar clublokaal in Hotel Baars door dien grootmeester een simultaan
gespeeld tegen 12 borden, waarvan de heeren Huberts, Tromp, van Wingerden, H. Poorten, Oosting, J. van
Elst, Smeyers, van der Linde, Poorter, F. Breimen, P. Poorter en E. Plette deelnamen. Vlugger dan een der
aanwezigen kon verwachten waren alle partijen door den heer Kmoch gewonnen. Vervolgens speelde hij
tegelijkertijd 2 partijen blind. Aan bord 1 tegen de heeren Timmer en Tromp aan bord 2 de heeren Huberts
en van Wingerden. Met verbluffende zekerheid werden ook deze partyen in korten tijd gewonnen. Hierna gaf
de heer Kmoch die niet alleen een zeer sympathiek persoon en schaker is maar bovendien een goede
causeur, nog enkele demonstraties van interessante partyen etc. en vertelde onder deze bedrijven van de
wetenswaardigheden die simultaan en blindspelers op hun tournooien door Europa ondervinden. Kmoch, die
reeds op 16 jarigen leeftijd tot een van de sterkste Weense schakers behoorde beoefende dit spel niet van zijn
16e tot zijn 26e jaar. In 1925 was hij te Moskou als verslaggever voor de United Pers aanwezig bij het
aldaar gehouden meester tournooi om het wereldkampioenschap. Sedert dien tijd gaf hij zich weer aan de
schaaksport. Een aangename herinnering aan deze avond zullen de spelers lang blijven behouden.”

In juli van dat jaar volgde de volgende seance. Ditmaal was schaakmeester Davidson de gast bij de S.C.H.
Er werd gespeeld aan 13 borden tegen spelers uit Harderwijk en Ermelo. Slechts 2 partijen eindigden in
remise, de overige werden alle door Davidson gewonnen.
Op 29 april was dezelfde meester opnieuw in Harderwijk als gast aanwezig:
“29 April was de Hollandsche schaakmeester Davidson de gast van de Harderwijkse schaakclub.
Gedurende ruim anderhalf uur bpeide de heer Davidson de aanwezigen met demonstraties op een wandbord.
Daarna werd een simultaan-seance gegeven waarvan alle partyen, tenminste voor zoover wij weten, dooe
den heer Davidson werden gewonnen.”

Strijd om de Taverne-beker.
Zoals reeds genoemd werd er na 1930 geen competitie meer gespeeld tussen de clubs uit Harderwijk,
Ermelo, Nunspeet en Nijkerk. De reden hiervan is niet te achterhalen maar wel valt op dat de Schaakclub
Nijkerk van 1933 tot 1939 geen enkele wedstrijd tegen een andere club meer heeft gespeeld.
In maart 1933 werd de eerste van een serie wedstrijden gespeeld tussen de Schaakclub Harderwijk en
Excelsior uit Ermelo. Het vroegere lid van de S.C.H. , Th. M. Taverne werd bereid gevonden om hiervoor
een beker ter beschikking te stellen. Er werd afgesproken dat die club eigenaar van de beker zou worden die
hem drie keer achter elkaar of vijf keer in totaal zou winnen.
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Het eerste seizoen werd deze trofee door de S.C.H. gewonnen, de beide jaren daarna was de Ermelose club
de sterkste.
Na het eerste seizoen werd door de uit Indië teruggekeerde secretaris van de Nederlandsche schaakbond,
L.G. Eggink, geprobeerd om een district te vormen voor de clubs uit de omgeving:
“De vanuit Indië gerepatrieerde heer L.G. Eggink is voornemens in de tweede helft van October de
schaakclubs van de Noord-Veluwe te bezoeken om te trachten deze in een afzonderlijk district te vereenigen.
In den loop van dezen maand zullen te Harderwijk de wedstrijden worden gespeeld die het komende seizoen
door de Over-Veluwsche clubs zullen worden gespeeld om den Taverne-beker.”
“Op het oogenblik is de Tijdschriftcommissaris van den N.S.B., de heer L.G. Eggink druk bezig de
schaakbeoefenaars op de Veluwe te bewegen lid van de plaatselijke clubs te worden en dan deze clubs te
vereenigen in een Over-Veluwsch district. Slaagt de heer Eggink hierin, dan kunnen we zeer zeker een
belangrijke stijging van het spelpeil in onze omgeving verwachten.”
De inspanningen van Eggink waren tevergeefs, alleen Harderwijk en Ermelo speelden om de trofee en het
district kwam er niet.

Kandidaat-notaris Th.N. Taverne kwam in september 1931 vanuit Heemstede naar Harderwijk om te gaan
werken bij notaris Neeb. Na diens plotselinge overlijden in januari 1932 werd een week later Taverne
benoemd tot waarnemend notaris.
Taverne bleef tot midden juli in Harderwijk,daarna is hij teruggekeerd naar Heemstede.
Nadat hij lid van de schaakclub geworden was speelde hij twee wedstrijden mee tegen respectievelijk
Nijkerk en Ermelo, beide keren aan het eerste bord.
Na zijn vertrek uit Harderwijk heeft hij de beker ter beschikking gesteld die naar hem genoemd werd.
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Vriendschappelijke wedstrijden.
Behalve deze wedstrijden voor de beker werd door de club ook nog een aantal vriendschappelijke
wedstrijden gespeeld. De eerste hiervan was in januari 1932 tegen Nijkerk die met 5-3 gewonnen werd. Een
maand later volgden er twee wedstrijden tegen Ermelo. De eerste wedstrijd eindigde in een 5-5 gelijk spel,
twee weken later won de S.C.H. met 7-2.
Vlak voor Kerst 1932 werd opnieuw een wedstrijd georganiseerd:
“Maandagavond had een ontmoeting plaats tusschen de schaakclubs van Ermelo en Harderwijk.
In ede keurige, rustige en voor zulke gelegenheden bijzonder geschikte zaal van Hotel Baars stonden reeds
elf strijders vol ongeduld te wachten, toen tegen kwart voor acht een even groot aantal uit Ermelo
arriveerde.
Een spontane begroeting, daarna een indeeling van de borden. Door ziekte, die hopelijk van niet ernstigen
aard is, was de Harderwijker kampioen, tevens voorzitter van de Schaakclub Harderwijk, de heer Huberts,
niet aanwezig. Voor den aanvang hield de heer Tromp in zijn plaats een zeer treffende toespraak. Spr.
Schetste de goede verstandhouding tusschen de clubs van Harderwijk en Ermelo en memoreerde de vele
vriendschappelijke wedstrijden, die in de laatste paar jaren reeds tusschen deze clubs zijn gespeeld.
Is het eigenlijk wel nodig telkens van “vriendschappelijke” te spreken, aldus de heer Tromp. Het feit, dat het
schaakwedstrijden zijn, wedstrijden van intelligentie, wedstrijden van in het beter doordenken, is op zichzelf
al een waarborg voor vriendschappelijkheid. Ieder, die iets van dit verhevene spel begrijpt, weet dat
schaken, vriendschap en ridderlijkheid een begrip vormen.
Nadat de hoop was uitgesproken dat ook deze wedstrijd er het zijne toe bijdraagt aan 't schaken in een
ruimere kring bekendheid te geven, werd ongeveer acht uur aan den wedstrijd begonnen.
De partners keken elkaar nog even vorschend aan, als om elkaars krachten te taxeeren, waarna ze omzichtig
met de stukken op de 64 veldjes gingen opereeren.
|Het eerste winstpunt was voor Harderwijk. Het tweede voor Ermelo. De spanning bleef er in. Aan de meeste
borden viel er nog geen voordeel aan den een of anderen kant te bespeuren.
Na tienen kwam Ermelo langzamerhand in het voordeel om tenslotte tegen pl.m. half twaalf met 7 – 4 te
winnen.
De lange speeltijd spreekt voldoende van de heftigheid van den strijd, die daarmede evenredig was. Ook al
nemen wij in aanmerking, dat de heer Huberts niet mee speelde en de Ermeloers allen met wit speelden,
vinden wij dit toch een fraaie prestatie van de Ermelosche club. Men kan echter gerust verwachten dat de
Harderwijkers spoedig revanche zullen nemen.”
Hieronder de gedetailleerden uitslag:
Harderwijk
B. Tromp
P.M.v. Wingerden
L.J. Smeijers
P. v.d. Made
C. Buma
E. v.d. Kraats
E.A. Stuul
B.J. Scholten
L.J. Kluiver
B.R.A. Osting
H. Brandsen

–

Ermelo

0-1
K. Bosma
0-1
L. Timmer
½ – ½ A. Plette
0-1
J. Veltman
1-0
S. Muinen
½ – ½ D. Kuiper
1-0
J. Vos
0-1
H. Hofman
0-1
J. Kervel
0-1
H. Mulder
1-0
J. v.d. Linde
___
4–7
De volgende wedstrijd vond plaats op 13 november 1933. De voorlopige uitslag was 5-4 in het voordeel van
de Ermelose club Een afgebroken partij aan het eerste bord werd ter arbitrage naar de bond opgestuurd maar
de uitslag daarvan is niet bekend.
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“Als bewijs dat het schaakleven ter plaatse zeer gezond is diene, dat a.s. Maandagavond om 8 uur in het
clublokaal der S.C.H. in Hotel Baars 44 schakers elkaar zullen bekampen.
De Zwolsche schaakclub komt met 22 harer leden naar hier voor het spelen van een vriendschappelijke
wedstrijd met de S.C.H. die hiertoe geholpen wordt door leden van schaakclub Excelsior te Ermelo en
eenige gasten uit de stad en naburige plaatsen.
Belangstellende schakers worden uitgenoodigd deze match bij te wonen.”
De club uit Zwolle was duidelijk te sterk voor de ontvangende vereniging zoals blijkt uit de uitslag
hieronder.

.
Op woensdag 13 december van dat jaar speelde de schaakclubs uit Harderwijk en Ermelo een
vriendschappelijke wedstrijd in en tegen de club uit Apeldoorn, “Dr. Euwe”. De Noordveluwse combinatie
slaagde er in om een kleine overwinning te halen: 9 ½ – 8 ½ .
Een revanchematch tegen Zwolle volgde in januari 1934 en ook nu was de Zwolse club te sterk. De uitslag
werd 15 – 7. Een week later volgde in Ermelo een revanche-match tegen de Apeldoornse club die door de de
clubs uit Ermelo en Harderwijk werd gewonnen met 13 ½ 4 ½ .
Het 10- jarig bestaan van de club.
In september 1932 werd, ter gelegenheid van het het feit dat de club 10 jaar bestond de volgende advertentie
met begeleidend artikel geplaatst:

29

Een artikel uit september 1933:
“ Het is algemeen bekend dat onze stad veel beoefenaars van het schaakspel onder z'n inwoners telt. Hoewel
we geen grootmeesters in deze edele kunst in ons midden kunnen aanwijzen zijn er ter plaatse toch enige
flinke krachten die een stevige partij kunnen spelen terwijl meerdere schakers snelle vorderingen maken.
Alle schaakliefhebbers dienen zich te organiseeren in de plaatselijke club teneinde zich verder te bekwamen
om eventueel in wedstrijdverband voor Harderwijk uit te komen of gezamenlijk problemen op te lossen.
Het is een prachtige sport die de hersens staalt en de gedachten concentreert en als zoodanig voor den
mensch van groote waarde is.
Wij raden liefhebbers aan op Maandagavond 9 Oct. in Hotel Baars eens een kijkje te nemen bij de opening
van deze gezellige club, die iedere Harderwijker gaarne opneemt.”
Vanaf mei 1934 verliet de club voor enkele maanden Hotel Baars om haar speelavonden te houden in de
lunchroom “Essenburg”. In juli keerde club weer terug naar het vertrouwde adres in de Smeepoortstraat.

Het Witte Paard

Dit korte bericht werd op 15 december 1935 in “De Harderwijker” geplaatst. Het stukje mocht onopvallend
zijn geweest, de gevolgen waren echter groot voor het schaakleven in Harderwijk. Voor het eerst bestonden
er tegelijk twee schaakverenigingen. Wat was de oorzaak? Waren er problemen tussen te leden van de S.C.H.
of was er iets anders aan de hand?
De nieuwe club schafte zich een boek aan en legde daarin de notulen van de bestuursvergaderingen en de
jaarverslagen vast. Dit boek is bewaard gebleven en verschaft daarmee veel informatie over wat er vanaf
1936 op de club gebeurde.
Op de eerste bladzijden is de reden van de oprichting van de nieuwe club vastgelegd:
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“In Harderwijk gingen er in dien tijd stemmen op om te komen tot de oprichting van een Chr. Schaakclub.
En zo gebeurde het, dat na een bekendmaking in “Ons Kerkblad” op 7 dec. in de bovenzaal van de Geref.
Kerk een aantal schaakliefhebbers bijeen waren gekomen om te zien of men tot oprichting van een club zou
kunnen overgaan. Onder de aanwezigen was het jeugdige element zeer sterk vertegenwoordigd. Te sterk in
verhouding tot het aantal ouderen. Het gevaar bestond dat er meer gekheid zou worden gemaakt dan dat er
geschaakt zou worden. Toch is er toen tot oprichting van een club besloten. In het voorlopig bestuur werden
gekozen D. Hoogstrate (Voorz.), A.W. Groeneveld (Penningm.), G.G. den Hollander(Secr.)”
Zo gebeurde het dat er in Harderwijk twee schaakclubs bestonden. De nieuwe club ging spelen in het
catechisatielokaal van de Geref. Kerk. Besloten werd om op zaterdagavond te gaan spelen.

A.W.Groeneveld.

Euwe wereldkampioen!
Uit het verslag van “Het Witte Paard” december 1935:
“Het najaar van 1935 zal in de geschiedenis van het Ned. Schaakleven steeds de aangenaamste
herinneringen opwekken. Toen toch is het onzen nationalen kampioen Dr. Max Euwe na een spannende
match met Dr. Aljechin gelukt beslag te leggen op de titel “Wereldkampioen schaken”.
De propagande voor het schaakspel, die er van deze match is uitgegaan, is geweldig groot. Zo'n
belangstelling voor het schaken, als er toen betoond, was in Ned. nog nooit voorgekomen. Iedereen had het
over Euwe-Aljechin. De echte schakers leefden de match mee, door iedere partij na te spelen. Weldra
zochten ook zij, die zich nog flauw konden herinneren, vroeger ook wel eens geschaakt te hebben, uit een
vergeten hoekje hun schaakbord en stukken op.
Zij, die het edele spel alleen van naam kenden, gingen 't leren. Schaakclubs rezen als paddestoelen uit de
grond en waren soms even gauw weer verdwenen. ”
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Geen clubleden...

Ledenwerving in 1935
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Een fusie en een sportief hoogtepunt

1936 – 1939

Het Witte Paard

In het eerste jaar van haar bestaan had de club natuurlijk met de nodige aanloopproblemen te maken:
“Besloten werd op zaterdagavond te vergaderen. Iedereen zou bord en stukken meebrengen. Als naam koos
men “Het Witte Paard”. Wat speelsterkte betreft was toen misschien “Het Witte Veulentje” beter geweest. En
zo is Harderwijk een nieuwe schaakclub rijker geworden.
De toeloop was in het begin enorm. Het hoogste aantal leden in de tijd kort na de oprichting is 32 geweest.
Tamelijk velen hiervan waren echter maar bijlopers. De echte liefde voor 't schaken ontbrak bij hen. Dezen
veroorzaakten op de vergaderingen meer last dan men van schaakliefhebbers mocht verwachten. De
voorzitter zag zich dan ook genoodzaakt om op een vergadering in Febr. '36 toen het reglement werd
aangenomen enkele leden er eens behoorlijk op te wijzen dat wij 's avonds bij elkaar kwamen om te schaken,
niet om gekheid te maken.
Toen dit eenmaal goed was doorgedrongen is het aantal leden achteruitgegaan maar daardoor is onze club
meer SCHAAKCLUB geworden.
Het spelpeil was in 't begin niet bijzonder hoog. Vele leden hadden pas schaken geleerd, anderen hadden er
in vele jaren niet veel aan gedaan. Doordat er regelmatig iedere week werd gespeeld, doordat men
regelmatig tegen een andere speelde, steeg de sterkte van de leden voortdurend.
Weldra konden ook door de club 10 borden worden aangeschaft, de stukken brachten de leden steeds nog
zelf mee.
Zo kon men, toen men in Mei 1936 met vergaderen ophield vanwege de zomer wel bemerken dat “Het Witte
Paard” genoeg levensvatbaarheid toonde. Wij konden de toekomst optimistisch tegemoet zien.”
Sept. '36 gingen we vol goede moed verder. Van verschillende kanten hoorden we toen, dat wanneer er een
andere avond zou worden gekozen, er waarschijnlijk nog meer leden bij zouden komen. Voor velen toch
kwam de Zaterdagavond zeer ongelegen. Men ging aan 't zoeken en 't zoeken.
Een andere avond ging niet gemakkelijk.Dan kon de een, dan de ander niet, dan weer was de zaal bezet enz.
De Donderdagavond leek tenslotte nog 't geschikste. Daar eens in de 3 weken de Geref. Mannenvereniging
dan het lokaal gebruikte kwam men tot het compromis: 2x vergaderen op Donderdag- en 1x op
Zaterdagavond. Tevens zou ook 's avonds een kop thee worden verstrekt, tot groot genoegen van de leden. De
penningmeester zag in deze periode de toekomst een tikje somber in.

Het bleek dat door deze maatregelen het ledental werd uitgebreid en zo zijn wij in 't najaar '36 een
competitie gaan spelen met 16 leden in de A, en 6 leden in de B-klasse. In deze periode heeft de schaakclub
ook 10 spelen aangeschaft waarmee we flink voor de dag kunnen komen.
Het enthousiastme van de club bewoog zich steeds in opgaande lijn. Stemmen gingen er op om te komen tot
een vriendschappelijke match met de Harderwijker schaakclub S.C.H. Deze vond plaats op 1 maart 1936
met de U bekende uitslag: 8 ½ – 6 ½ ten gunste van onze club. Dit resultaat is zeker verheugend. We zullen
echter bij de revanche-match terdege op moeten passen, wanneer er weer als overwinnaar uit de strijd
willen komen. Ditzelfde geldt ook voor de competitiepartijen. Het komt nog te vaak voor dat er blunders
worden gemaakt/ Men kan zich natuurlijk verrekenen maar het behoeft niet voor te komen dat men zonder
meer de dame weggeeft. Ik zou hieraan nog even het volgende verzoek willen vastknopen om achter de oude
competitie nog enige gang te zetten.
Er moet nog een 10 tal partijen worden gespeeld dus met enige goede wil kan ditv toch spoedig gebeurd zijn.
Ook zou 't bezoek van enkele leden nog iets trouwer kunnen zijn.”
Op Zaterdag 6 maart 1937 kwamen de leden van de nog jonge club bijeen om de situatie te evalueren. Er
was alle reden tot tevredenheid: de club had zich niet alleen kunnen handhaven maar was zelfs in sterkte
boven verwachting gegroeid.
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Nadat het voorlopige bestuur was afgetreden werd er nieuw bestuur gekozen dat uit vijf personen
bestond. Er bleken 21 stemmen te zijn uitgebracht met als resultaat: G. den Hollander 20 stemmen, D.
Hoogstrate 19, F.W. Groenewegen 16, R. Molemaker 15, A.W. Groeneveld 12, J. Veldman 10, H. Aartsen 5,
H. Kappers 5, D. Hildebrand 2. De eerste vijf vormden het nieuwe bestuur.
Het bleek dat de penningmeester minder tevreden was. Hij was bang dat het wekelijkse kopje thee de club de
das om zou doen en stelde om dit te verminderen tot 1 kop thee per twee weken maar dit voorstel kon geen
genade vinden bij de leden die dat kopje juist zeer op prijs stelden.

“Erg veel kan de kas niet hebben. Hij stelt voor om de 14 dagen een kopje thee te nemen. Hiertegen
rijzen de protesten op. Dat kan onmogelijk, is de algemene opinie. Juist dat kopje thee geeft zoveel
gezelligheig, het frist zo lekker op, het scherpt zo bij het berekenen van ingewikkelde
zettenreeksen.”
Er werd een oplossing gevonden door de leden een extra donatie te laten doen. Met andere woorden: zij
moesten voortaan zelf maar voor hun thee gaan betalen.
Het spelen op zaterdag was een volgend punt tot ontevredenheid en het voorstel om voortaan op vrijdag te
gaan spelen werd met algemene stemmen aanvaard.
Het volgende punt betrof een voorstel om tegen het sterke Ermelo een vriendschappelijke wedstrijd te gaan
spelen. Er werden bezwaren naar voren gebracht:
“De heer Hoogstrate vindt dat we dit nog niet moeten doen. Kort geleden hebben we zo aardig tegen S.C.H.
gewonnen. Heel Harderwijk staat nu verstomd over de speelsterkte van onze club. We hebben nu een naam
die klinkt als een niet gebarsten klok van een zeer edel metaal. Wij stijgen met de dag in aanzien, aldus spr.
Wanneer wij nu tegen Ermelo een flinke nederlaag lijden versmeldt dit alles gelijk sneeuw voor de zon. Wij
moeten eerst, na verloop van tijd, als wij flink ingespeeld zijn, eens een kansje tegen Ermelo wagen.\De heer
Molemaker is het ditmaal niet met de vorige spreker eens. Een 10 – 6 nederlaag bijv. zou heus niet oneervol
zijn. Onze roem is al zo groot, meent spr. Dat ze niet meer met sneeuw mag worden vefrgeleken.
Nadat ook nog de heren F.W. Groenewegen, H. Kappers en A.W. Groeneveld hun licht hierover hebben laten
schijnen en hun goed gefundeerde en krachtig verdedigde meningen, om het maar eens te proberen, hebben
uiteengezet, wordt besloten eind Mei eens tegen Ermelo in 't strijdperk te treden. ”
Tot zover deze vergadering.
Op 26 Augustus van dat jaar ontving het bestuur een brief van de Gereformeerde Kerkraad, waarin:
“werd medegedeeld dat bovengenoemd college tot zijn spijt het catechisatielokaal voor de Vrijdagavond had
afgestaan aan de Geref. Dameskrans.”
Het bestuur moest dus op zoek gaan naar een alternatieve speellocatie en vond die tenslotte in het
Middenstandshuis aan de Luttekepoorstraat. Een klein probleempje was dat de zaalhuur fl 0,75 per avond
duurder bleek te zijn.
“In een brief aan de Gerefoormeerde kerkbond werd uiteengezet dat er allesbehalve rechtvaardig was
gehandeld, door midden in het jaar onze club het gebruik over het lokaal te ontzeggen, daar er steeds per
jaar huur werd betaald. In een antwoord op dit schrijven werden Voorz. En Secr. Tot een conferentie
uitgenodigd op Woensdag 8 Sept. Op deze vergdering, waarop een 3-tal leden van de Geref. Kerkraad
aanwezig waren werd door dit college hun ongelijk bekend. Wij mochten blijven tot 31 Dec. En dan konden
we verwachten met 1 Oct. het bericht te krijgen dat het catechisatielokaal na 31 Dec. niet meer beschikbaar
was voor onze club. Om dan een geschiukte speelgelegenheid te vinden zou geheel en al onmogelijk zijn
zodat deze conferentie zonder gevolg moest blijven. En zo zijn we in 't Middenstandshuis verzeild geraakt.”
Tot slot is er nog te vermelden dat de voorzitter van de club (F.W. Groenewegen) na benoeming tot kapitein
werd overgeplaatst naar Deventer en dus de club moest verlaten.
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Financieel verslag 1937
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De S.C.H.
Ondertussen ging bij de Schaakclub Harderwijk het leven gewoon verder. Uiteraard werd er verder gespeeld
om de Tavernebeker. In December 1935 werd van Ermelo met 3 ½ – 6 ½ verloren. De eerste wedstrijd in
1936 verging het de club niet beter: Excelsior was opnieuw te sterk: 3 – 7. Door deze resultaten is de beker
voorgoed in het bezit van de club uit Ermelo gekomen.
In 1937 werd een nieuwe beker beschikbaar gesteld; gulle gever was de heer Wiedenhoff. Omdat de club uit
Ermelo zoveel sterker geworden was dan de S.C.H. werd overeengekomen dat Excelsior minstens 70% van
de partijen moest winnen om deze als “gelijk spel” te laten gelden. De eerste wedstrijd won Ermelo met 4 ½
– 11 ½, de tweede wedstrijd eindigde onverwacht in een 8 ½ – 8 ½ gelijk spel. In Mei 1938 verloor de
Harderwijkse club met 6-7 en dit resultaat was voldoende om de beker definitief te winnen.
Tussen deze competitiewedstrijden werden ook een paar vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. De eerste
hiervan vond plaats in Februari 1936. Tegenstander was de “Schaakclub Nunspeet”. De wedstrijd werd door
Harderwijk het 7 ½ – 5 ½ gewonnen. Een maand later volgde een return in Nunspeet en ook nu was de
Harderwijkse club te sterk: 10 ½ – 4 ½. Daarna volgde, in Mei, een vriendschappelijke wedstrijd tegen
Excelsior die, zoals verwacht kon worden,door de laatste club werd gewonnen.
Eerder werd al de wedstrijd van Het Witte Paard tegen de S.C.H. genoemd. Deze werd in Maart gevolgd
door een revanchewedstrijd welke eveneens door Het Witte Paard gewonnen werd, uitslag 6 ½ – 8 ½. Een
maand later volgde een nieuwe ontmoeting met als uitslag 3 ½ – 8 ½. Het was duidelijk dat Het Witte Paard
de sterkste van de twee geworden was. De laatste ontmoeting van dat jaar vond plaats in December en ook
nu triomfeerde Het Witte Paard: 5 ½ – 14 ½.

Afscheid van een voorzitter.
In Juni 1936 kreeg de S.C.H. een zwaar verlies te verwerken door het overlijden van haar voorzitter, Leo
Huberts:
“In het St. Anthonius te Utrecht is gister overleden de heet Leo Huberts, een onzer bekende stadsgenooten.
Bewoog de heer Huberts zich slechts weinig in het openbare leven ( hij was korten tijd lid van den Raad en
tal van jaren Voorzitter van de Schaakclub en bestuurslid van “Zuiderzeebad”) toch beteekent zijn heengaan
voor velen een gevoelig verlies. Want groot moet zijn het aantal dergenen die niet tevergeefsch zijn hulp
inriepen.
De slepende ziekte waaraan hij reeds lang lijdende was, heeft hem toch nog onverwacht aan de zijnen
onttrokken.
De teraardebestelling is bepaald op a.s. Dinsdag 12 uur.”
“Schakersleed
Er is rouw, echte, diepe rouw in de schaakclub “Harderwijk”.
Met het aan den schoot der aarde toevertrouwen van het stoffelijk overschot van haar clublid den heer
Huberts toch, heeft zij ten grave zien dalen het beste wat zij bezat.
Van de oprichting in 1922 af is hij haar trouw gebleven tot zijn laatste ure.
Geen der leden en oud-leden kan er zich op beroepen zich voor de club zoo verdienstelijk te hebben gemaakt
als hij. Geen hunner kan zich er op laten voorstaan een zoo werkzaam aandeel te hebben gehad van het
schaakspel in 't algemeen en voor onze gemeente in 't bijzonder.
In liefde voor het spel heeft niemand onzer hem ooit kunnen overtreffen, evenmin als in scherpzinnigheid van
geest.
Niemand onzer heeft met zooveel blijmoedigheid geofferd voor de bloei van club en spel.
Niemand van ons heeft met zooveel berusting een partij schak verloren, doch ook met zoo weinig
zelfverheffing gewonnen als hij.
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In dat alles was hij onze ongeslagen kampioen.
Dank! Vriend Huberts, dank! Voor alles wat je uit je rijken geest zoo kwistig wist te geven.
Dank ook voor alles wat je schonk met gulle hand uit de volheid van je hart, welks kwaliteit den besten
onder ons tot sieraad strekken zou.
Naar de mate van onze krachten zullen wij je werk voortzetten. Jouw lichtend voorbeeld zal ons inspireeren
tot hooger vlucht.
RUST IN VREDE
Caissa”
“Zeer velen waaronder ook de Burgermeester waren gistermiddag op de begraafplaats aanwezig om mede
de laatste eer te bewijzen aan den heer Leo Huberts. Het was een eenvoudige, ontroerende plechtigheid; aan
de groeve werd niet gesproken, geheel overeenkomstig den geest van den overledene die geen man was van
woorden, maar van daden.
Hier werd afscheid genomen van iemand die in zijn leven begrepen heeft de beteekenis van het “Laat de
rechterhand niet weten wat de linker doet .”
De heer Huberts al gemist worden in breeden kring; dit werd aan den groeve sterk gevoeld.”

Gemeentebestuur Harderwijk 1928. Huberts staat rechts op de middelste rij.(Hij kijkt in de richting van de burgermeester
(midden-voor))

Gezamenlijke wedstrijden.
Vanaf 1937 speelden de beide Harderwijkse clubs een aantal gezamenlijke wedstrijden tegen Excelsior en
andere clubs uit de omgeving. Begonnen werd met een wedstrijd van de drie Noordveluwse clubs tegen de
“Zwolsche Schaakclub”. De club uit Zwolle bleek duidelijk de sterkste: de uitslag werd 19-9.
In November volgde een revanche-match in Hotel Baars en ook nu was de club uit Zwolle te sterk:
In 1938 volgden er nog twee wedstrijden tussen Het Witte Paard en Excelsior, uitslag 7 ½ - 6 ½ en 9 -6.
Twee overwinningen dus voor de Harderwijkse club.
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Een lustrum.
“Ter gelegenheid van het 7e lustrum van de Amersfoortsche Schaakclub is j.l. Donderdag in Amicitia te
Amersfoort een massakamp gespeeld, waaraan ook spelers uit Harderwijk deelnamen.
56 Amersfoortsche spelers kampten met tegenstanders uit de provincie die tegen hun gastheeren niet op
konden; Amersfoort won met 35 – 21.
Gedetailleerd was de uitslag as volgt:
spelers
winstp. Verliesp.
Schaakclub
,,
,,

Amersfoort
Denk en Zet
A.S.V.A.

18
13
13

9
4
2½

13 ½
”
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9
7

,,
,,
,,
,,
,,
,,

De Pion
Ons Genoegen
S.C.H. Harderwijk
Het Witte Paard
En Passant Spakenburg
Excelsior Ermelo

6
8
10

4½
7
3
15
7½
6½

17
14

1½
1
7
4
9½
7½

11

Door Harderwijksche spelers werd gewonnen door de heeren: Stuut, R. van Aken, Resoort en C. Dragt.
Remise speelden: v. Wingerden, P. Mol, Acda, Molenmaker, M. Kappers en D. Hildebrand.

Fusie
“Voornaamste gebeurtenissen v/d Chr. Schaakclub “Het Witte Paard” over 1938.
In het begin v/h seizoen (April) vertrok de voorzitter wegens benoeming tot kapitein naar Deventer. Bij het
afscheid werd hem onder de dank voor de bewezen diensten een boekwerk als herinnering aangeboden.
Op 29 April '38 werd R. Molemaker als voorzitter gekozen.
In de ledenvergadering op 21 Oct. Werd met 10 stemmen voor, 5 tegen, 2 blanco besloten een commissie te
benoemen om te gaan praten met de commissie uit “S.C.H.” over fusie. Het verslag hiervan is als volgt: een
eventuele nieuwe club zou de naam krijgen: Chr. Schaakvereen. Combinatie “Het Witte Paard-S.C.H.” Het
bestuur zal bestaan uit de besturen der meide clubs. Als vergaderzaal zal worden gekozen het
Middenstandshuis. Voorlopig zal op twee avonden moeten worden gespeeld, nl op Donderdag- en Vrijdag.
Toen deze voorstellen aan de ledenvergadering werd voorgelegd stemden alle aanwezigen (19 stuks) voor. ”
Aantekeningen van de Bestuursvergadering, gehouden op 21 October 1938 in het Middenstandshuis.
Afwezig is de heer Aartsen.
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“Na opening door de voorzitter worden de notulen der vorige vergadering gelezen, goedgekeurd en
getekend. Op een vraag van den heer Hoogstrate of er een brief naar de financieele commissie is gezonden,
wordt bevestigend geantwoord. Daar deze vergadering is belegd, doordat er een brief is binnengekomen v/d
secretaris van S.C.H. om tot fusie over te gaan van beide plaatselijke schaakclubs, vangen de
besprekeningen hierover aan.
Ondergetekende zet uiteen, dat de Chr. Schaakclub “Het Witte Paard” gedurende de 3 jaren van zijn bestaan
voldoende heeft aangetoond bestaansredenen te hebben. Dat de gezellige sfeer die er steeds op de avonden
heerst bij fusie stellig zou verdwijnen. Dat het schaakpeil welk volgens de secretaris van S.C.H. in zijn
schrijven zou stijgen, niet vooruit zou gaan, gezien het lage spelpeil waarop het peil van de meeste leden der
S.C.H. Staat.
De heer Resoort is het hier over 't algemeen wel mee eens. Hij brengt verder ter sprake de positie van de
leerlingen van het Christelijk Lyceum en van den werkeloze. Hoe zou dit bij eventuele fusie worden? De heer
Smink is het eens met de secretaris. De heer Hoogstrate ontpopt zich als een voorstander der fusie, gelet ook
op de kas van de S.C.H. Als het voorstel zou worden afgewezen zou S.C.H. een klap in 't gezicht krijgen en
de verhouding van beide clubs zou zeer slecht worden.
Tenslotte deelt de voorzitter mee in principe ook voor fusie te zijn, in ieder geval moet men een bespreking
houden met S.C.H. Het gaat niet om een stervende vereniging als S.C.H. aan zijn lot over te laten. Volgens
hem stijgt het spelpeil als men tegen 35 leden kan spelen, in plaats van tegen 20.
Wanneer het voorstel om in principe tot fusie over te gaan in stemming wordt gebracht stemmen de hr
Resoort, Hoogstrate, Molemaker voor, Smink en o.g. Tegen.
Tenslotte vraagt de heer Resoort nog, naar 1 van de schaakboekjes van de Euwe-serie dat verdwenen is,
weer te mogen aanschaffen.
Dit wordt goedgekeurd. Om 8 uur sluit de voorzitter de vergadering.”
*Den Hollander
“Bestuursvergadering van de Chr. Schaakvereen. “Het Witte Paard-S.C.H.” gehouden in het
Middenstandshuis. Op 17/11/'38.
Aanwezig waren de heren Acda, Molemaker, Resoort, Smink en o.g. De heer Molemaker opent de
vergadering met een roffel op de tafel af te vuren, waarna hij in een roerende toespraak uiteen zet dat de
besturen van Het Witte Paard en S.C.H. bijeen zijn gekomen om de bestuursfuncties nader te regelen, wat
natuurlijk iedereen al wist. Zoals reeds half en half afgesproken was, worden de functies als volgt verdeeld:
R. Molemaker
P.H. v. Lonkhuyzen
G.G. den Hollander
P.G. Acda
R. v. Aken

1e voorzitter
2e voorzitter
1e secretaris
2e secretaris
1e penningmeester (Na enige tegenwerpingen, die tenslotte goed worden opgelost.)

Tot 1 April nl zal de heer v. Aken deze functie blijven vervullen en dan zullen we verder zien.
F. Resoort
2e penningmeester + 1e bibliothecaris.
H. Aartsen
Commissaris.
Wanneer dit voor elkaar is neemt thans de heer R. Molemaker het woord om in zijn kwaliteit als 1e voorzitter
een speech af te steken die in letterlijk en figuurlijk opzicht “gloeiend” genoemd kan worden.
Wanneer hij nl. de wens uitspreekt dat de vereniging een schone toekomst tegemoet zal gaan ontsnapt hem
eensklaps een pijnlijke kreet doordat hij zijn bovenlip brandt aan zijn sigaret.
Het ongeluk loopt verder nog aardig goed af zodat de heer Resoort, leider v/d Transportcolonnen v/h Rode
Kruis geen dienst behoeft te doen.
Wat de financien v/d nieuwe club betreft wordt het volgend bepaald. In de kas al S.C.H. zoveel storten als het
Witte Paard bezat. Dit zal nog even nagegaan worden hoeveel dat was.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering.”
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Uit bovenstaand verhaal blijkt dat de S.C.H. het initiatief genomen heeft om tot fusie over te gaan en dat de
kennelijke reden het bedroevende spelpeil van deze club was. Dat dit peil inderdaad laag was valt af te leiden
uit de resultaten van de gespeelde wedstrijden. Het ledenaantal (15) en de financiële situatie lijken gezond te
zijn geweest.
Hoe dan ook, in Oktober 1938 was er in Harderwijk weer één club.
Uit onderstaande ledenlijst valt op te maken dat praktisch alle, zo niet alle, leden de overstap naar de nieuwe
club maakten.

De ledenlijst van de nieuwe club op 1 januari 1939

Een sportief hoogtepunt.
In de eerste maanden van 1939 kwamen de clubs uit Kampen, Ermelo en Harderwijk overeen om een
vriendschappelijke competitie te gaan spelen. Iedere club speelde met twee tientallen en er werd tussen
iedere club een dubbele ronde gespeeld. Voor ieder winnend tiental werd een wisselbeker beschikbaar
gesteld.
De eerste wedstrijd, tussen HWP-SCH en Excelsior, werd gespeeld op twee februari en beide Harderwijkse
tientallen wisten te winnen. In Maart nam Ermelo revanche doordat beide tientallen met 5 ½ – 4 ½ wonnen.
Tijdens de laatste wedstrijd tegen Kampen speelde het eerste team gelijk, het tweede team verloor met 3 – 7.
Door deze en andere uitslagen die niet in de krant verschenen zijn veroverde het eerste de beker:
“Na een zeer spannende match met de Kamper Schaakclub mocht het eerste tiental van de Combinatie “Chr.
Schaakclub Het Witte Paard – S.C.H.” er in slagen, Donderdag 1 juni in triomf de wisselbeker vanuit
Kampen mee naar Harderwijk te nemen, waarom de schaakclubs te Ermelo, Kampen en Harderwijk dit
seizoen hebben gevochten.
De beker voor de tweede tientallen werd door de Kampenaars gewonnen. Er werd gespeeld van 8.15 –
11.15, waarna er nog enkele partijen arbitrair beslist moesten worden. Na een zeer lang heen er weer
geschuif werd tenslotte de partij aan het tweede bord verloren verklaard voor Kampen.
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De uitslag werd nu 5 – 5 waardoor de beker gewonnen werd. Binnnenkort zal de beker te bezichtingen zijn
in de etelage van den heer F.W. Meiboom, Donkerstraat. Nadat de voorzitters der vereenigingen nog eenige
hartelijke woorden hadden gewisseld werd in zeer opgeruimde stemming de terugtocht naar Harderwijk
aanvaard. Het bestuur van de schaakclub heeft nog het plan in de zomermaanden een openluchtwedstrijd te
houden. De datum zal nader worden bekend gemaakt.”
Het jaarverslag van dat jaar wist er nog het volgende aan toe te voegen:
“De feestvreugde in de bus op de thuisreis was geweldig groot. Bij iedere automaat werd gestopt om de
heesgeworden kelen te smeren met smeuïge knakworstjes en male kippenbouthes. Het veroveren van de
prachtige baker was werkelijk een schitterend succes. De tientallen hadden elkaar niet veel ontlopen.”
Het was de bedoeling om de competitie de jaren daarna voort te zetten maar door het uitbreken van de oorlog
is daar niets meer van terecht gekomen zodat de beker nog steeds in de prijzenkast van de club te
bewonderen valt.
Een openluchtwedstrijd.

De bovengenoemde openluchtwedstrijd die hierboven al werd genoemd werd op 11 juli gehouden op het
terras van hotel Monopole en werd enigszins een teleurstelling. De Harderwijkse club slaagde er niet in om
meer dan 16 spelers in te zetten, aangevuld met 2 niet-leden. Het resultaat was een 6 ½ – 11 ½ nederlaag.
Vooral de eerste tien spelers faalden en behaalden slechts 2 punten.
Hoewel niemand het kon voorzien was dit succes het begin van een periode waarin het niet alleen slecht
ging met de club maar zelfs het voortbestaan ervan in gevaar kwam.
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De financiën in 1939.
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Uitslag van de competitie uit 1939.
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De beker uit 1939.
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