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Na  dit  succes  was  de  algemene  verwachting  dat  de  club  een  goede  tijd  tegemoet  zou  gaan  maar  het  
integendeel bleek waar. Uit het jaarverslag van 1939:

“Het jaar 1939 zal als een van de merkwaardigste jaren in de annalen van onze schaakclub te boek staan.  
Naast de duizelingwekkende hoogte van schitterend succes die onze schaakclub heeft behaald staat  die 
schijnbaar bodemloze afgrond waarin zij aan 't eind werd gestort. Het nageslacht zal zich afvragen: hoe kan  
een schaakclub zich zo mijlen ver boven haar tegenstanders verheffen om even later in datzelfde jaar zo bar  
diep te zinken.”

“Toen na de zomer de mobilisatie uitbrak zakte het schaakleven al dieper weg. Enkele leden waren in de loop 
van 't jaar vertrokken, anderen moesten het Vaderland dienen, hetzij als militair, hetzij op de luchtwacht-
observatiepost. Zodoende was er aan 't eind van 't jaar niet veel belangstelling meer. Een schaakjaar was 
afgelopen, een schaakjaar rijk aan successen en enkele smadelijke nederlagen.”

Het jaar daarna ging het niet beter, integendeel. Het aantal leden daalde verder en verder. Het jaarverslag van 
1940 vermeldde:

“Het is een droevig feit te moeten constateren dat het grootste deel van dit verslag in mineur is gestemd.
Door de gebeurtenissen reeds in het vorig jaarverslag genoemd, nl mobilisatie en luchtwacht, was het bezoek 
de eerste maanden van 1940 allerdroevigst. Dat de club toen niet opgeheven is geworden danken wij aan de 
zeer trouwe leden,de heren Brouwer, Hildebrand, Resoort en Smink, die steeds trouw present waren en waar 
ook soms nog tegenwoordig waren de heren de Groot, Hemeltjen en Otterloo
De  namen  van  deze  leden  zullen  met  gouden  letteren  in  de  geschiedenisboeken  van  de  Combinatie  
geschreven  blijven.  Deze  heren  hebben  ettelijke  vierkampen  gespeeld  en  zij  waren  de  oorzaak  dat  de 
Combinatie bleef bestaan. 
In  Sept.  1940,  na  de  zomervacantie  werd  er  een  bestuursvergadering  gehouden waar  de  zaken nuchter 
besproken  werden.  Doorgaan  of  niet,  was  het  hoofdthema  waarover  werd  gediscussieerd.  Aanvankelijk 
waren er bezwaren, vooral met 't oog op de verduistering. Men besloot 't te proberen. En zoals u allen weet  
werden de eerste vergaderingen daverende successen. Vele leden waren present, een enkele die men in geen  
jaren gezien had, werd zelfs met applaus begroet.”   

Het is dus niet verbazingwekkend dat er dat jaar in de kranten niets te lezen viel en er werd geen enkele  
wedstrijd tegen een andere vereniging gespeeld.  De secretaris noteerde in de notulen: “Geen overwinningen 
te melden” maar, zo werd er filosofisch aan toegevoegd, “maar ook geen nederlagen.”

In 1941 ging het beter het de vereniging. Het ledenaantal bleef op peil. Er werd besloten om naast de gewone 
competitie ook een aparte competitie te gaan houden waaraan iedereen de kans zou krijgen om er aan mee te  
doen. Als prijs werd door een der leden, C. de Groot, een electrische fietslamp aangeboden.
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 Daarom werd deze competitie de “Lampen-competitie” genoemd.

Uit het jaarverslag over 1941:

“Beminde jaarvergaderende schaakgenoten.
Hoe ter wereld bestaat het,  zult u misschien zeggen, dat in deze droevige tijd van surrogaten op allerlei  
gebied,  kolennood,  bevroren  waterleidingen  enz.  er  boven  een  jaarverslag  nog  het  woordje  “wel”  kan 
voorkomen? Is er dan nog zoiets als voorspoed in deze kommervolle tijd? Het is een hoopvol teken voor de 
toekomst dat hierop bevestigend kan worden geantwoord.
Wat de surrogaten betreft hebben we alleen met de koffie iets te maken. Al is deze niet meer zoals in de  
goede oude tijd, ze vindt toch nog altijd een grote aftrek. De kolennood had nog geen invloed op onze 
getrouwe kachel die steeds iedere avond nog zo stond te snorren dat vele leden achter een hopeloze stelling  
op de 64 velden geducht zaten te transpireren. Onze voorzitter weet daarover mee te praten. En al is de 
waterleiding nu, tijdens deze jaarvergadering, op het recreatiehokje waar enkele leden tijdens een spannende 
partij  wel  eens  moeten  vertoeven,  bevroren,  het  heeft  nog  geen  afbreuk  gedaan  aan  het  bezoek  op 
Dinsdagavond.
Want het bezoeken van de schaakavonden in het afgelopen jaar is bewonderenswaardig geweest.
Dank zij het energieke  optreden van onze actieve, doortastende, eminente, steeds presente wedstrijdleider, 
de heer Brouwer, waren de meeste leden steeds aanwezig zodat de competities uitgespeeld konden worden.
Ook de Lampencompetitie die gewonnen werd door de heer Annevelink moedigde deze trouwe opkomst aan. 
Zodat we we dit punt betreft met vreugde over 1941 terug mogen kijken. ”

Er was wel kritiek over het spelpeil van de leden, vooral de openingkennis was bedroevend. Bijna iedereen 
kende  en  speelde  alleen  het  Russisch  vierpaardenspel.  Er  werd  dan  ook  aangeraden  om de  aanwezige  
openingtheorieboekjes  eens  door  te  werken.  Openingen  als  de  Engelse  partij  (c2-c4)  en  de  Hollandse 
verdediging van het Koninginnengambiet werden  als zeer goed speelbaar aangeraden. Aanbeveling van het 
bestuur: “Studeren, studeren!”

Op 20 mei 1941 , tegen het einde van het seizoen, speelde de heer Spanjaard uit Utrecht een simultaan- 
wedstrijd tegen de leden van de club. Hij wist alle partijen te winnen. De kranten hebben aan dit evenement  
geen aandacht besteed.

Bij het begin van 1942 telde de club het aantal van 24 leden, eind 1942 waren dat er 35. 
Een der leden, M.H. Brouwer verhuisde naar Amsterdam en moest dus zijn lidmaatschap opzeggen. Als 
waardering voor zijn inzet werd hem bij zijn afscheid een surprise in de vorm van een inktstel en een tube  
tandpasta overhandigd.

Tijdens  de  bestuursvergaderingen  werd  natuurlijk  ook  gesproken  over  de  problemen  van  alledag.  Een 
voorbeeld uit de vergadering van 20 augustus 1942:
“Onder het genot van een biscuitje en een bakje geurige thee worden enkele gebeurtenissen van den dag  
besproken. Algemeen is men van oordeel dat het niet aangenaam is wanneer men van zijn fiets wordt ontlast,  
al is het dan ook onder het motto: “vordering”. Enkele smoesjes worden ten beste gegeven om hieraan te 
ontkomen.”

Tijdens deze vergadering bleek ook dat de communicatie tussen de bestuursleden niet altijd optimaal was:
“De heer v. Raalte merkt op dat hiervan een behoorlijke mededeling had moeten worden gedaan. De heer  
Hildebrand wist nergens van.. De voorz. antwoordt  dat Brouwer en hij een conferentie hadden gehad onder  
de bomen op het Kerkplein. Hierbij was afgesproken dat dhr Brouwer de leden op de hoogte zou stellen van  
het sluiten van het seizoen. Toen dit was beklonken steeg de voorz. op op zijn nog niet gevorderde fiets om 
aardappels te gaan poten in zijn volkstuintje. Brouwer riep hem toen na: “Waarschuw Hildebrand”. Voorz.  
brult terug: “Ja, komt voor elkaar.” Achteraf beschouwd kan hij zich niet meer herinneren wat hem achterna 
geroepen  werd  en  zodoende  werd  dhr  Hildebrand  niet  gewaarschuwd.  Dhr  Resoort:  ook  andere 
bestuursleden wisten er niets van. Dat mag toch bij een ordentelijke schaakclub niet voorkomen. Algemeen 
gemompel van instemming. Op heerserstoon deelt  de voorzitter dan ook mede dat vanaf dit  ogenblik de 
leiding zich zal laten voelen.”
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In het verslag over 1943 werd met tevredenheid vastgesteld dat het spelpeil van de leden een stijgende lijn  
vertoonde en dat ook de openingskennis was toegenomen. Verschillende leden hadden de voordelen van de 
Engelse opening (c2-c4) ontdekt en gebruikten deze met succes.

Ook nu was het gebeuren van den dag onderwerp van gesprek:
“Alvorens tot opening der vergadering wordt overgegaan bespreekt men eerst de geweldige ontploffing die 
deze avond de gemeente Harderwijk heeft opgeschrikt.* Verscheidene spiegelruiten moesten het ontgelden. 
De meningen zijn verschillend. De een spreekt van een tijdbom, een ander gelooft niet dat het een bom 
geweest is. Enfin, we moeten ter zake komen en dus opent de voorzitter, die iets later verschenen is, de 
vergadering.” 

De secretaris, den Hollander, was die vergadering niet aanwezig en daarom moest iemand anders de notulen 
voorlezen en dat ging niet zonder problemen:
“Vervolgens verzoekt hij de Algemeen-Adjunct, den heer Smink de notulen der vorige vergadering te lezen.  
De Heer Smink maakt de opmerking dat hij dit schrift niet goed lezen kan en schuift het notulenboek door 
aan den Heer Resoort. Deze weigert echter met de opmerking “Ik ben geen alg-adjunct”. De voorzitter zit  
met het geval verlegen en zucht: “Dat is me ook wat moois.” Ondergeteekende is bereid de notulen te lezen  
want zoiets kan toch door den voorzitter niet gedaan worden.”

De Penningmeester liet weten dat het kassaldo FL 26,77 bedroeg, wat naar de mening van het bestuur als te  
laag werd beschouwd. Voorgesteld werd om de contributie maar weer eens te verhogen, nu van vijftig naar 
zestig cent per maand.

Het jaarverslag over 1944 opent met de volgende  treurige kwestie:
“Bij een terugblik over het 1944 dient allereerst het droevige feit vermeld te 
worden van het zo plotseling overlijden van den heer van Lonkhuyzen**. De 
heer van Lonkhuyzen** was vele jaren lid onzer vereniging.Het was op        
zijn voorstel dat als naam voor onze club “De Combinatie” werd gekozen. 
Vele wedstrijden heeft hij medegespeeld voor onze vereniging.
Op  onze  clubavonden was  hij  een  gaarne  gezien  lid  voor  wie  iedereen  
achting koesterde. Bij zijn overlijden in Maart 1944 liet hij een ledige plaats 
achter die niet spoedig zal zijn aangevuld. Bij ons allen zal de herinnering 
aan dezen sympathieken speler vele jaren blijven voortleven.”

Architect P. van Lonkhuysen.

  
Oorlogsperikelen.

Natuurlijk was het onvermijdelijk dat de club te maken kreeg met de oorlogsomstandigheden. Allereerst was 
er in het eerste jaar het verlies aan leden hoewel dat in de jaren daarna weer werd goedgemaakt. Lastig waren  
ook de tekorten op allerlei gebied,de verduistering en de avondklok.

* Dit bleek  een explosie bij de Stelling “Hase”, ten westen van de stad te zijn :
“Aan de kust bij Stelling “Hase”- een luisterpost der Luftwaffe, bestaande uit verschillende gebouwen met  
mannelijk en vrouwelijk personeel, waaronder ook een aantal Blitzmädel, hier “grijze muizen” genoemd, 
doet zich den 14 Januari eene ontploffing voor, waardoor verschillende ruiten in de stad springen, die nu 
door planken worden vervangen. ( Uit B.A. Van Kuik: Harderwijk in oorlogstijd. )”

**De naam is niet overal hetzelfde gespeld. Op de ledenlijst en in de kranten werd ook geschreven: van  
Lonkhuizen of van Lonkhuysen.
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Ook de overheid vond het nodig om een onschuldige schaakclub lastig te gaan vallen: 
 
“Op 15 December kreeg uw secretaris een bericht in de bus waarbij werd medegedeeld dat onze club in het  
stamboek van niet-commerciele ver. was ingeschreven onder stamboeknummer  415.877. Dit bericht moet  
zorgvuldig bewaard worden en op verlangen van de een of andere  daartoe bevoegd gemaakte autoriteit 
worden getoond. Van alle jaarstukken en ook van het financieel gevoerde beleid moeten afschriften worden  
ingestuurd. Ook adresveranderingen van bestuursleden moeten op straffe van concentratiekamp ter kennis  
worden gebracht. Zoals u hoort zit er aan de administratie van een schaakclub vrij veel vast.”

Alsof dat nog niet genoeg was werd er september 1942  nog een schepje bovenop gedaan met het volgende 
bevel:

“De commissaris van niet commersieele verenigingen en stichtingen geeft op grond van de verordening van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied aan sport- vereenigingen welke tot dusverre 
niet waren aangesloten bij de door den secretaris generaal van het departement van opvoeding, wetenschap 
en cultuurbescherming aangewezen leidende organisatie(s)  voor de door hen beoefende takken van sport  
opdracht  zich  binnen  20  dagen  na  deze  publicatie  bij  deze  leidende  organisatie(s)  aan  te  sluiten.  De 
betrokken vereenigingen dienen binnen een week na afloop van den gestelden termijn van 20 dagen onder  
vermelding  van  hun  registratienummer,  aan  den  commissaris  van  niet-commersieele  verenigingen  en  
stichtingen Waalsdorperweg 72 te ‘s Gravenhage schriftelijk te berichten, dat zij tot aansluiting van een of  
meer leidende organisaties zijn overgegaan, waarbij deze leidende organisaties met name moeten worden 
vermeld. Tevens geeft de commissaris voornoemd aan schaakvereenigingen en damvereenigingen, welke tot  
dusverre niet waren aangesloten bij de Nederlandschen Schaakbond, respectievelijk bij de Nederlandschen 
Dambond, de opdracht binnen 20 dagen na deze publicatie tot aansluiting bij deze organisatie over te gaan.”

Eind oktober van dat  jaar  volgde het  bericht dat  alle schaakclubs op straffe van in beslagname van het  
materiaal zich ook moesten aansluiten bij de regionale schaakbond.
Het bestuur had geen keus en meldde de club aan bij de GOSBO (de Gelders-Overijsselse Schaakbond) en  
bij de Nederlandse Schaakbond en uiteraard zorgde dit voor de nodige administratieve kwesties:

“Overgegaan wordt tot  de behandeling der ingekomen stukken.  Een missieve van de GOSBO brengt  de 
besturen het volgende onder hun aandacht. Adresbanden voor het tijdschrift moeten iedere maand voor de  
tiende gezonden worden aan den heer J.W. Honing (adres zal  bij  den heer den Hollander geïnformeerd 
worden). Mutatielijst moet tegelijk ingediend worden.
Contributies moeten iedere maand voor de 15e geschieden aan Penningmeester G.O.S.B.O., Deventerweg 
120 Zutphen Giro 289422. Verder wordt dit stuk voor kennisgeving aangenomen.”

In  1943  raakte  de  club  een  van  heer  leden  kwijt.  Annevelink,  een  beroepsmilitair,  ging  in  krijgs-  
gevangenschap naar het kamp Langwassen bij Neurenberg ( en voegde zich daar bij Kokje ). Als steun en 
blijk van medeleven doneerden de (rokende) leden van de club elk een “plukkie shag”. Het verzamelde spul  
werd aan zijn vrouw aangeboden die het haar man toestuurde.
De secretaris, G. den Hollander, werd genoodzaakt om onder te duiken tot aan het einde van de oorlog.  

In September 1944 kwam het bevel dat iedereen om acht uur 's avonds binnen moest zijn. Omdat 's avonds 
schaken niet meer mogelijk was werd besloten om alle activiteiten tot  na de bevrijding te staken.

Intermezzo

De secretaris van Het Witte Paard/Het Witte Paard-S.C.H., G. G. den Hollander, had een gevoel voor (droge) 
humor en kon het niet nalaten om de teksten van notulen en jaarverslagen te verlevendigen met gevatte  
opmerkingen. Als tegenwicht voor de toch wel negatieve verhalen uit deze periode staan hieronder een aantal  
voorbeelden.
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Over Het Witte Paard in 1937:
“Met frisse moed, nieuwe krachten en onder gezellige samenkomsten ging onze schimmel in flinke draf 
vooruit.  In het eerste jaar van zijn geboorte had hij  reeds in een wedstrijd zijn berijders zegevierend de  
overwinning bezorgd. En vol verwachting reed men verder, bezield met liefde voor de schakerij.”

Bestuursvergadering Het Witte Paard 20 mei 1938:
“De heer R. Molemaker, sinds 3 weken voorzitter van H.W.P., vuurt om 7.45 met een houten hamer een 
voltreffer af op de leuning van de stoel, waarin hij zich heeft neergevlijd en verklaart dan de vergadering  
voor geopend.”

Bestuursvergadering 13 september 1938:
“Veel kalmer dan wij anders van hem gewend zijn begint kwart over acht bovengenoemde heer bij gebrek  
aan een voorzittershamer met een vulpen op de tafel te tikken. De kalmte is waarschijnlijk te verklaren  door  
de gezondheidstoestand van des voorzitters vulpen. Hoe het zij, de vergadering wordt hierna voor geopend 
verklaard. Tot groot verdriet van de overige bestuursleden blijkt de heer Aartsen afwezig te zijn. Wanneer de 
voorzitter  met  zichtbaar  welbehagen  in  vloeiend  lopende  hanepoten  zijn  naam onder  de  goedgekeurde 
notulen van de vorige vergadering heeft gezet betreedt diens lieftallige gade het vertrek en vraagt of de heren  
een kopje thee lusten. Een krachtig spreekkoor  galmt, onder het gangmakersschap van den heer Hoogstrate: 
“Alstublieft mevrouw.” Na rondvraag blijkt dat er 2 inhalige heren graag thee met suiker en melk wensen, 1 
zonder suiker, 1 zonder melk, 1 zonder suiker en zonder melk. Wanneer deze thee geserveerd en genuttigd is 
komen de tongen los.”

Even verder in dit verslag:
“Verder heeft men van den heer Timmer te Ermelo vernomen dat de Kamper steuren naar H'wijk en Ermelo 
willen komen om van hun alom bekende ruigheid blijk te geven.”

Bestuursvergadering HWP-SCH 19 november 1938:
“De heer R. Molemaker opent deze vergadering met een roffel op de tafel af te vuren waarna hij in een 
roerende toespraak uiteenzet dat de besturen van Het Witte Paard en S.C.H. bijeen zijn gekomen om de  
bestuursfuncties nader te regelen.”

Bestuursvergadering 24 februari 1939: 
“Dat de toestand inderdaad dreigend is blijkt wel uit de geweldige knal die volgt waardoor de heren Resoort 
en Smink een luchtsprong maken waarop de kampioen hoogspringen jaloers zou zijn.  De gedachte  aan 
bominslag komt ogenblikkelijk op, tenslotte blijkt de kachel geploft te hebben. Na dit knalincident gaat de  
heer Resoort verder met diens voorstel...”

Bestuursvergadering dinsdag 5 september 1939:
“Men  vulde  verder  de  avond  met  experimenten  met  Heesings(?)  Historisch  Schaakarchief.  De 
penningmeester  heeft  z'n  verzamelmap  meegebracht  waarin  de  losse  velletjes  bijeengebonden  moeten  
worden. In deze velletjes zijn 2 gaatjes geslagen en nu is het de kunst om deze gaatjes zo om 2 pinnetjes te 
werken zonder dat er een scheurtje in 't papier komt. Hoewel ook de heren v. Lonkhuyzen en Smink, zeer  
bekwame technici, hier hun krachten inspannen lukt dit niet zodat de penningmeester gemachtigd wordt door  
middel  van  scheurtjes  de  papiertje  vast  te  leggen  en  't  abonnement  op  te  zeggen.  Hierna  sluiting  der  
vergadering.”

Bestuursvergadering 10 september 1940:
“Hoe zal men de schaakclub kunnen bezoeken wanneer alles in Harderwijk verduisterd is. Langs de Friese  
Gracht is 't dan te gevaarlijk want als men daarin een modderbad heeft genomen heeft men weinig zin om die  
avond een gezellig partijtje te schaken. En is het voor een getrouwd man niet onverantwoordelijk om in de  
duisternis zijn tortelduifje alleen thuis achter te laten?”
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Bestuursvergadering 4 september 1941:
“Wanneer  de  voorzitter  op  gelegenheidstoon  mededeelt  dat  de  vergadering   geopend  is  wenst  hij  den 
secretaris  geluk met het sluiten van zijn huwelijk, dat in augustus had plaatsgehad met een dame, volgens 
spreker waar ieder ander ook stapel op zou zijn.”

Jaarvergadering Februari 1942:
“Wanneer over vele jaren het nageslacht dit verslag zal lezen zal het in verbazing uitroepen: “Hoe bestaat  
het!”.Want  het  was  een  prestatie  van  de  eerste  rang  die  onze  penningmeester  heeft  verricht  om deze  
jaarvergadering op te luisteren met, let wel: wijn,bier of koffie en verrukkelijke gebakjes van van Elst.”

Bestuursvergadering 20 augustus 1942:
“Tot nu toe was het bovenstaande in alle rust en kalmte besproken. Deze rust wordt wreed verstoord. Een  
gele vlam stijgt eensklaps op, gevolgd door een vuurbal die naar de zoldering stijgt en dan op de vloer 
neerkomt. De algemene indruk was dat een brandbom een ongehoorde en ongewone baan beschreef. Het  
bleek echter de afspringende kop van een lucifer van verdachte kwaliteit te zijn, die afgestreken werd door  
den voorzitter. Na dit vlamincident komt de heer Poorter met het voorstel om een premie te geven aan ieder  
lid die een nieuw lid opgeeft. Geven wij bijv een lepeltje en de gelukkige eigenaar voert daarmede eens zijn 
baby, dan wordt de liefde tot de Combinatie met de paplepel ingegoten.”
“Na op bovenstaande manier 6 bladzijden van ons notulenboek volgepraat te hebben is het tijd geworden om 
te gaan verduisteren. Den heer Brouwer gelukt het op meesterlijke wijze de verduisteringsgordijnen van de 
hoge ramen van het eerwaardige Kantongerecht te laten zakken, hoewel enkele plantjes bijna ter ziele waren 
gegaan.”

Bestuursvergadering 3 Febr. 1944:
“Tot grote verbazing van de leden ontpopte de voorzitter zich als iemand die nog meer weet te doen dan een 
gezellige bestuursvergadering tot in het oneindige te rekken.”

Vriendschappelijke wedstrijden en de GOSBO-competitie

In 1940 werden er geen wedstrijden tegen andere clubs gespeeld. Het kleine aantal nog spelende leden was 
daar de reden van. Met het herstel van dit aantal een jaar later veranderde dit. De eerste wedstrijd was op 13

juni  tegen  Excelsior.  Deze  wedstrijd  eindigde  in  een  
minieme nederlaag: 8-7. Bij de revanchewedstrijd op 27 juni 
was de club uit Ermelo opnieuw de sterkste door met 11-4 te 
winnen. Beide uitslagen waren wel wat geflatteerd, zoals  
ook de wedstrijdleider van Excelsior toegaf.
De eerste in 1942 was een thuiswedstrijd tegen Ermelo en 
ook  nu  werd  weer  verloren:  7-10.  Beter  ging  het  in  en  
tegen Putten waar de Harderwijkers met  een 7 ½ – 6 ½  
overwinning huiswaarts keerden.

Na de gedwongen aansluiting bij  de schaakbond in 1942  
werd  een  noodcompetitie  begonnen tussen  de  clubs  uit   
Harderwijk, Ermelo en Putten.
De eerste match van deze competitie was een thuiswedstrijd 
tegen Putten. Gewonnen werd met 10 ½ – 5 ½.
Dat goede resultaat werd herhaald in de uitwedstrijd op 16 
februari  1943 met  als  uitslag 11 ½ – 6 ½. Minder  goed  
verging  het  de  Harderwijkers  tegen  Ermelo.  De  eerste  
wedstrijd eindigde in een 10 – 10 gelijk spel, de tweede en 
laatste wedstrijd ging met 7 – 11 verloren.
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Daarna kwam uit Putten het bericht dat de club niet meer in staat was om uitwedstrijden te spelen en zich  
daardoor genoodzaakt zag zich terug te trekken uit de de competitie. Vanuit Nijkerk kwam de mededeling dat  
er interesse was om ook mee gaan spelen in de GOSBO-competitie. Het probleem was dat deze club alleen  
op zaterdagmiddag kon spelen en dat was voor de Harderwijkers weer niet acceptabel dus Nijkerk kon niet  
aan deze competitie deel gaan nemen.
De eerste wedstrijd van het seizoen 1934-1944 werd een onverwachts succes. De Combinatie wist met 6 ½ –  
3 ½ te winnen.
 
Door de oorlogsomstandigheden in 1944 was het niet meer mogelijk om tegen Putten en Nijkerk te spelen  
zodat er alleen tegen Excelsior werd uitgekomen. De verwachting om ooit nog eens boven Ermelo te kunnen 
eindigen werd echter  wreed verstoord.  De op 9 mei  gespeelde wedstrijd ging met  10 ½ – 9 ½..  In het 
jaarverslag werd opgemerkt dat er te veel partijen verloren ging door blunders en door een gebrek aan kennis 
van de theorie.

De komst van Euwe.

Januari 1944: ”Om de Combinatie weer eens een por in de goede richting te geven, werd besloten om te 
trachten Dr. Euwe simultaan te laten spelen. Den secretaris wordt opgedragen aan Dr. Euwe te vragen om 
enkele data op te geven in Februari en Maart, wanneer hij naar Harderwijk zou willen komen. ”

Het bleek echter dat de organisatie van dit evenement nog niet zo gemakkelijk was:

“De hh Molemaker, Resoort, Hildebrand, Poorter en den Hollander kwamen Donderdag 3 Febr. '44 ten huize  
van den heer Molemaker bijeen om de regeling v/d simultaan-seance tegen Dr. Euwe op touw te zetten.
Tot grote verbazing van de leden ontpopte de voorzitter zich als iemand die nog meer weet te doen dan een  
gezellige bestuursvergadering tot in het oneindige te rekken. Hij was de afgelopen dagen nl eens zijn licht  
gaan opsteken bij  de politie en het  gemeentehuis om eens nauwkeurig op de hoogte te komen van alle  
wettelijke bepalingen en voorschriften die opgevolgd, nagevolgd en nagekomen moeten worden ingeval de 
Combinatie niet in conflict wil komen met alle mogelijke autoriteiten.
Allereerst deelde de voorzitter mede dat de simultaanseance aangevraagd moet worden bij den gewestelijken 
politie-president te Arnhem, met opgave van de plaats waar deze zal gehouden worden, van de datum en het  
uur waarop deze zal aanvangen en van het aantal deelnemers.
Op het gemeentehuis hoorde de heer den Hollander dat er voor de deelnemers vermakelijkheidsbelasting 
betaald zal moeten worden. Door dit werkelijk vlot optreden  v/d heer Molemaker kunnen we nu inderdaad 
de meer interne aangelegenheid v/d zaak gaan bespreken.
Allereerst  wordt  gesproken over een zaal.  Het  Middenstandshuis is  te klein,  Obadja wordt  ook te klein  
bevonden, de gymnastiekzaal op de Vischmarkt zal niet verwarmd zijn zodat de keus valt op de Concertzaal.  
Tot aller verwondering blijkt de voorzitter daar ook al achterheen gezeten te hebben. Hij is bij de exploitant,  
Kienhuis, geweest en heeft vernomen dat de zaalhuur fl 7,50 bedraagt maar naar alle waarschijnlijkheid niet  
verwarmd zal zijn. Besloten wordt om te trachten enkele manden hout te kopen en daarmee de kachel te  
stoken.
En nu de reclame die om deze grootse onderneming gemaakt zal worden. Een advertentie van de volgende 
inhoud wordt opgesteld: Met grote letters: Simultaanseance Dr. Max Euwe. Dan over een breedte van 2 
kolommen:  Op  Dinsdag  11  April  's  avonds  te  7  uur  precies  hoopt  Dr.  Max  Euwe,  onze  nationale  
schaakkampioen,  in  de  Concertzaal  te  Harderwijk  een  simultaanseance  te  geven  voor  de  leden van  de  
schaakclubs van Harderwijk en Ermelo.
Belangstellende bezoekers die de phenomenale prestaties van Dr. Euwe willen gadeslaan kunnen worden 
toegelaten tegen de prijs van fl 1,00.
Kaarten op de avond aan de Concertzaal verkrijgbaar.
Deze advertentie zou worden geplaatst op 1 en 8 April in de kranten van (onleesbaar). Wat de deelname van 
Ermelo betreft wordt besloten de 9 sterkste spelers van Ermelo uit te nodigen deel te nemen.
En nu om de centen.
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De deelnemersprijs wordt vastgesteld op fl 2,50. Mocht er veel overschieten dan zullen de deelnemers iets 
terugkrijgen.
De onkosten worden als volgt beraamd: Euwe f 50,00, Reis fl 7,50, Zaal fl 5,00, Advertentie fl 10,00. Totaal 
fl 80,00. We komen er dik mee uit is de eindconclusie en 't eind van de vergadering.”
 

De reclamecampagne.

Op 11 april 1944 was het dan zo ver: Max Euwe speelde de simultaanseance tegen spelers uit Harderwijk en  
Ermelo. In de krant verscheen het volgende verslag:

“De simultaan-seance van dr. Max Euwe, die in “Obadja'” gegeven werd voor de leden van de schaakclubs 
Harderwijk en Ermelo, had een zeer groote belangstelling. In het midden van de zaal stonden 30 borden 
opgesteld, te bespelen door 21 schakers uit Harderwijk en 9 uit Ermelo. 
Alvorens de strijd begon sprak de voorzitter van de schaakclub Harderwijk, de heer Molemaker, een woord 
van  welkom,  in  het  bijzonder  tot  Dr.  Euwe,  wien  hij  dank  bracht  voor  de  welwillendheid  om aan  de 
uitnoodiging gehoor te geven,  de Harderwijkers  en Ermelöers  te  willen tegentreden in  de edelste aller 
sporten. Bij voorbaat gaf spr. de verzekering  dat ze hun uiterste best zouden doen. Verder richtte de voorz.  
zich met een welkomstwoord tot den Burgermeester, die als schaker aan den strijd wilde deelnemen. En  
eindelijk tot de vrienden uit  Ermelo, in den regel tegenstanders in vreedzamen strijd, doch die nu mede 
zullen optrekken tegen den grootmeester.
De Burgermeester, Mr. H.C. Vos, heette Dr. Euwe namens de Gemeente welkom, de aanwezigen herinnerend 
aan het feit  hoe Dr. Euwe eenige jaren geleden de groote promotor was van het oplevend schaakspel in 
Nederland. Zoo zal ook deze seance bijdragen tot nog meerdere belangstelling voor het schaakspel op de 
Veluwe.
Dr. Euwe sprak een woord van dank voor de vriendelijke ontvangst. Gaarne is hij naar de Veluwe gekomen,  
omdat  de  Veluwe  hem lief  is  en  ook  omdat  hij  aan  Ermelo,  door  de  ontmoeting  aldaar  met  Aljechin  
aangename herinnering heeft.
Precies kwart over zeven nam de strijd een aanvang. Bewonderenswaardig vlug passeerde de grootmeester  
de borden. Kwart voor acht  viel het eerste slachtoffer; om negen uur stonden er zes schaakmat. 't Werd 
steeds meer spannend. Bij verscheidene borden waarop zich een fraai spel ontwikkeld had hield Dr. Euwe  
zich wat langer op. Het mocht echter geen der spelers gelukken zijn partij in winst te doen eindigen, met  
uitzondering van den heer Veldman, van Sonnevanck, wiens voorstel tot remise werd aanvaard.
't Was wel jammer dat de tijd zoo drong; 't was reeds over half elf toen de laatste beslissing viel; aan den  
anderen kant was het een bewijs dat de Veluwsche schakers den grootmeester partij hebben gegeven.
In verband met het late uur verlieten de aanwezigen wat haastig de zaal zoodat van eenig officieel afscheid 
geen sprake kon zijn.
De schakers hopen zeer, dat Dr. Euwe zijn bezoek nog eens zal herhalen.”
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Het notulenboek had er het volgende over te vertellen:

“11 April was de dag die terecht als een hoogtijdag in ons schaakleven mag blijven geboekstaafd. Toen nl.  
kwam onze nationale kampioen, Dr. Euwe, naar Harderwijk om voor 20 onzer en 10 spelers uit Ermelo een 
simultaanseance te geven.
Hoog  waren  de  verwachtingen  gespannen.  Vele  meningen  over  een  eventuele  afloop  werden  ten  beste  
gegeven. Over 't algemeen heerste de gevoelen dat Euwe wel een enkel veertje zou moeten laten en dat het  
geen gemakkelijke avond zou zijn voor hem.”

“Om 7 uur opende de voorzitter de bijeenkomst, die in Obadja plaatsvond. In een werkelijk  prachtige speech  
heette hij Dr. Euwe, de kampioen in de edelste aller sporten hartelijk welkom en hij sprak de wens uit dat Dr.  
Euwe een aangename herinnering aan onze schakers zou bewaren.
De burgermeester, Hr. H.C. Vos, die als eregast meespeelde, kreeg hierna het woord. Ook hij stelde het op 
hoge  prijs  dat  Dr.  Euwe  naar  Harderwijk  was  gekomen  en  kenschetste  hem als  de  promotor  van  het  
schaakspel in Nederland. Dr. Euwe dankte voor de hartelijke woorden tot hem gericht. Hij dacht dat het een 
zware avond voor hem zou worden en begon toen in snel tempo de avondwandeling langs de 30 borden.
Vele  bezoekers  sloegen zijn  prestaties  gade.  Een verversing,  die  Dr.  Euwe werd aangeboden werden al  
lopende-schakende genuttigd. 
Het werd een prachtig succes voor Euwe. Alleen de heer Veltman uit Ermelo slaagde erin zijn partij remise te 
houden. De anderen werden allen gewonnen. 
Na half elf viel de laatste beslissing, zodat velen hals over kop naar huis moesten om op tijd binnen te zijn. 
Het is een hoogstgeslaagde avond geweest, met een goede propaganda voor onze club. De Dr. Euwe periode 
was hiermee niet afgelopen. Op 22 Juli gaf hij een seance in Hotel Ittman(?) te Nunspeet, waarbij ook enkele  
spelers uit onze club mee konden doen. En toen gebeurde het wonderlijke. Op vreemd terrein gelukte het 
enkele Harderwijkers wat zij in hun eigen stad niet tot stand konden brengen. De hh Kleier en Moll behaalde  
remise, terwijl dhr den Hollander zijn partij won. En tenslotte gelukte het ook den heer Poorter om op 19  
Augustus in Ermelo Dr. Euwe te slaan.
En hiermede was de voor de Noord-Veluwe de Euweperiode afgedaan.”

De oplettende lezer zal reeds hebben geconstateerd dat in tegenstelling tot wat de bedoeling was de seance  
niet in de Concertzaal maar toch in “Obadja” werd gespeeld.

Na de bevrijding.

Na de bevrijding verliet de club geen tijd verloren gaan en met een ledenvergadering op vrijdag 8 juni ging 
het schaakleven in Harderwijk opnieuw van start. Er werd een ogenblik stilte gehouden voor het vroegere  
clublid Bruinink, die “op zoo tragische wijze om het leven gekomen is.” De ondergedoken secretaris den 
Hollander en de uit krijgsgevangenschap teruggekeerde Annevelink werden met applaus binnengehaald.
Het bestuur trad in z'n geheel af vanwege de gedwongen aansluiting bij de bond tijdens de oorlogsjaren.  
Hoewel deze aansluiting met de instemming van de leden was geschied voelde het bestuur hier zich toch  
verantwoordelijk voor. Het bestuur werd onmiddellijk herkozen.
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Een ander punt was de K.N.S.B.- contributie. Omdat er tussen september 1944 en juni 1945 niet geschaakt  
werd was het bestuur van mening dat er dus ook geen contributiebetaling hoefde te geschieden.  Het bestuur 
zegde toe dat, mocht de bond deze contributie toch zou opeisen,  zij alles zou doen om er onder uit te komen.  
Omdat op dinsdagavond de zaal  in  het  Middenstandshuis  niet  meer  beschikbaar was werd besloten om 
voortaan op vrijdagavond te gaan spelen. 

Het Middenstandshuis.

Het  Middenstandshuis  aan de Luttekepoortstraat  16,  werd geopend in 1919 als  gebouw voor  algemeen 
gebruik.  De  eerste  jaren  was  er  o.a.  De  Middenstandsbank  in  gevestigd.  De  middenstandsvereniging 
“Handel en  Nijverheid” hield er regelmatig zijn vergaderingen. Ook diverse verenigingen hielden er hun 
clubavonden. Behalve de schaakclub waren er de damclub en het Harderwijks Mannenkoor te vinden. In 
1941 vierde iemand er zijn 100e verjaardag. In 1947 hield een militair er een lezing over zijn ervaringen in  
Indië.
De eerste beheerder van het gebouw was  A.C.W. ten Broek die ook lid van de schaakclub was.

In de jaren zestig van de vorige eeuw deelde het gebouw het lot van zoveel oude panden: verbouwing tot  
winkel. Het huis verloor hierdoor zijn functie, de naam raakte in de vergetelheid maar het gebouw staat er  
nog steeds!

Het Middenstandshuis is het hoge lichte gebouw precies in het midden van de foto, aan de rechterkant. 
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VAN FEEST TOT FUSIE EN EEN NACHTELIJKE TOCHT 1946 – 1949

Vriendschappelijke wedstrijden

Door het benzinetekort was het nog niet mogelijk om een volledige 
competitie te spelen en daarom beperkte de club zich tot het spelen 
van vriendschappelijke wedstrijden.  De eerste  hiervan was tegen  
Ermelo met als uitslag 5 – 3 in het voordeel van de Harderwijkers.    
In maart volgde een wedstrijd tegen Putten. Er werd met twee teams 
gespeeld die beide wonnen: 5 – 3 en 7 – 0. Een meer dan goed  
resultaat dus. Daarna volgde een ontmoeting tegen een team van  
militairen uit de Margrietkazerne. Een tweede match tegen Ermelo 
in april  werd door Ermelo met  4 ½ – 3 ½ gewonnen en in mei  
verloor de Combinatie opnieuw van deze club: de uitslag was 3 – 7. 
Een vriendschappelijke wedstrijd tegen Nijkerk werd wel gewonnen: 
8 ½ – 4 ½. Ook werd er nog gespeeld tegen een team van militairen 
uit de WGF-kazerne. Uitslag 8 ½ – 4 ½ voor de Combinatie. In 1947 
volgde een revanchematch met een gelijk spel als resultaat: 5 – 5.

De beker is zoek.

Op de jaarvergadering van 26 februari 1946 vraagt Meiboom naar de beker uit 1939.
“De heer Meiboom vraagt of  één der leden misschien ook weet waar de wisselbeker die voor enige jaren 
terug bij hem in de etalage ten toon gestaan heeft gebleven is. Geen der aanwezigen kan hierover nadere 
inlichtingen verschaffen. Een van de leden heeft hem, volgens de heer Meiboom, bij hem opgehaald, doch hij 
weet niet meer wie dat geweest is. “Misschien zit-ie nog onder de grond”, merkt de heer de Groot op.”

Leden van de club: staand, derde van links: F. Meiboom, rechts voor hem staat J. Hemeltjen.
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Verslag van een  feestavond

Tijdens de bestuursvergadering op  november 1945 was het bestuur het unaniem eens over het feit dat de  
eerstvolgende jaarvergadering iets bijzonders moest worden en dus werd besloten om er een feestavond van 
te maken met als thema de bevrijding.
 
“Daar het voorstel van het oud-lid, den heer  Annevelink, om de komende jaarvergadering de vrouwen en 
verloofdes mede te brengen, in de laatste algemene ledenvergadering gunstig ontvangen werd, zal op die  
avond niet, zooals andere jaren gebruikelijk was, geschaakt kunnen worden. De heer Molemaker komt met  
het voorstel om het toneelstuk, getiteld “De Schakers” op te voeren. Dit stuk zal ongeveer anderhalf uur van 
de  avond  in  beslag  nemen.  Indien  het  bestuur  hem,  de  heer  Molemaker,  machtiging  verleent  tot  vrij  
handelen, zal hij zich belasten met de regie van dit toneelstuk. Aldus werd conform besloten.
Verder zal op voorstel van de heer Resoort, de heer Dr. Krijger aangezocht worden om een korte causerie te  
houden over zijn ervaringen in de concentratiekampen gedurende de oorlogsjaren.
Op de volgende heren zal een beroep gedaan worden om zitting te willen nemen in een feestcommissie die  
tot  taak  zal  hebben het  verdere  programma tot  in  bijzonderheden uit  te  werken.  Als  voorzitter  in  deze  
commissie wordt de heer P. Poorter algemeen als de geschiktste persoon geacht, de heer J. v.d. Hoek als  
secretaris, de heeren F. Kappers, W.A. Pronk, J. Aartsen en F. Meiboom als leden. De heer Resoort zal de  
functie vervullen van penningmeester terwijl de heer van Raalten als contactpersoon tusschen bestuur en 
commissie zal optreden.
De datum van deze feestavond kan nog niet vastgesteld worden doch zal plaats vinden eind februari 1946.  
De huishoudelijke vergadering zal een week eerder gehouden worden. Tenslotte wordt nog vastgesteld dat de  
gasten op dien avond niet beperkt zal blijven tot echtgenotes en verloofdes doch dat ieder lid één persoon zal 
mogen meebrengen.
Het volgende punt van bespreking betreft de verwarming van het speellokaal. De heer Kappers zal voor hout 
zorgen. Ter dekking van de kosten zal van ieder lid fl 0,50 gevorderd worden.” 

Na het regelen van al deze aandachtspunten werd in de pauze van de ledenvergadering op 26 februari 1946 
een collecte gehouden om de komende feestavond te financieren. De opbrengst bedroeg fl 103,= .

Op dinsdag 19 maart was het dan zo ver en de avond werd een groot succes:

“De voorzaal van het Middenstandshuis (de achterzaal werd als podium gebruikt) was volledig bezet toen de 
voorzitter  onzer  vereniging,  de  heer  R.  Molemaker,  om  half  acht  begon  met  uitspreken  van  zijn  
openingsrede:

“Dames en Heren,
Ettelijke  jaren  geleden  hield  waarschijnlijk  de  K.N.S.B.  een  soort  congres  of  jaarvergadering  in  mijn  
geboorteplaats Apeldoorn. Ik zal toen ongeveer een jaar of 14 à 15 geweest zijn en 'k was helaas de edele 
schaakkunst  nog niet  machtig.  De heren schakers  werden ten stadhuis ontvangen.  Vriendelijke woorden  
werden er vanzelf over en weer gesproken en tot slot werd de leden van het congres een rijtoer aangeboden 
langs de mooiste plekjes van Veluwe's Parel. De kranten kwamen met lange verslagen en 'k herinner me nog
als de dag van vandaag dat ik die verslagen las. Een markante opmerking van  één der journalisten is me 
bijgebleven en die wil ik hier even memoreren. De opmerking dan was deze: Voor het natuurschoon schenen 
de heren geen oog te hebben, want gezellig gezeten in de prachtige touringcars, kwamen al heel gauw de  
zakschaakboekjes voor de dag en schier allen waren verdiept in hun miniatuurpartijen.
Toen ik dat las, als jongen van 14 jaar, die toen in die dagen nergens anders oog voor had als voor bruine 
monster dat men voetbal pleegt te noemen kreeg ik geen al te hoogen dunk van de schakers. Wie in die dagen
de schoonheid van m'n Apeldoorn minachtte was me geen knip voor de neus waard en 'k nam me dan ook 
aanstonds voor nooit schaken te willen leren.
Jongelui op die leeftijd zijn nogal radicaal: “Schakers zijn zuurpruimen.” en 't heeft geduurd tot de eerste 
wedstrijd Euwe-Aljechin voor ik het waagde achter de 64 velden plaats te nemen. Was deze journalist ad rem 
met zijn kenschetsing in de krant? Nu, na zooveel jaren durf ik gelukkig volmondig te zeggen: Neen, dat was  
totaal fout gezien en 'k durf met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te beweren: Deze journalist was
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Het programma van de feestavond.

geen schaker. Ja, de schaker, die gegrepen is door de schoonheid van dat  spel,  is zeker een enthousiast  
beoefenaar ervan, want het is waar wat één, ik meen Tartakower, gezegd heeft: “Wie in het schaakspel naar 
schoonheid zoekt zal de schaakpartij leren zien als een facet met vele schitterende kanten”. Maar een schaker  
is  nimmer eenzijdig.  Hij  kan in gezellige kant  laten zien en hooren dat  hij  geenszins een dor en droog 
schepsel is, integendeel, hij mint in hooge mate de gezellige sfeer en een vriendelijke, kameraadschappelijke  
omgang.
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Wie daaraan twijfelt, woon onze oefenavonden bij en hij zal van dat waandenkbeeld voorgoed zijn genezen.  
Zie ik het goed, dan is juist de behoefte aan de versterking van die vriendschapsband onderling  één der  
redenen geweest, waarom wij besloten deze avond te organiseren en het feit der bevrijding van ons vaderland 
hebben we als aanleiding dankbaar aangegrepen.
Ik heet u allen zeer hartelijk welkom.
Dankbaar zijn we voor de aanwezigheid der dames. Zij staan hun mannen dinsdag aan “de Combinatie” af,  
wij bieden u als dank deze avond aan.
Welkom ook aan alle leden en verdere gasten, inclusief(?) ook onze onze vriend Bos en z'n vrouw. Wij hopen  
dat de gezelligheid hoogtij mag vieren en dat een gulle lach, die ook als medicijn werkt, niet zal ontbreken.
Maar, zal het goed zijn, dan moet ook deze avond een stuk propaganda betekenen voor de edelste aller  
denksporten, ons schaakspel, want zooals één onzer vanavond nog zeggen zal: “Het scherpt kolossaal het  
verstand!”
En hiermede , Dames en Heren, verklaar ik deze feestavond voor geopend!”

Nadat de voorzitter met zijn nogal langdradige betoog de aanwezigen wel bijna in slaap zal hebben laten 
sukkelen nam de voorzitter van de feestcommissie, P. Poorter, het woord:

“De verdere leiding van de avond wordt overgenomen door de voorzitter van de feestcommissie, de heer P.  
Poorter. Op pittige rustige wijze legde spreker uit over welke specialiteiten een schaker mest beschikken,  
hetwelk niet alleen bestond uit denken, berekenen en combineren,dat de pointe van alles was op het juiste 
oogenblik met een “rankoetjé”* de tegenstander te verrassen en te overmeesteren. ”

*De voorzitter placht deze uitdrukking te gebruiken bij het doen van een goede zet.

“Echter wordt op een schaakvereniging niet alleen geschaakt, doch ook iets anders n.e. “inschakelen”. Zoo 
werd achtereenvolgens uw bestuur, uw wedstrijdcommissie en uw feestcommissie ingeschakeld en hierop 
voortbouwend wenschte spreker tot de laatste  inschakeling te komen door het publiek op te wekken zich 
voor deze avond mede te laten inschakelen, omdat zonder hun medewerking de avond niet zou slagen.”

Daarna betrad F. Poorter het podium:

“Als eerste optreden voor deze avond werd aangekondigd “de man die van Euwe won”, de heer F. Poorter.  
Hij was het die op de jaarvergadering als eerste over de brug kwam om op de feestavond een voordrachtje te  
doen. Indien de door hem voor te dragen stukjes in het niet moeten zinken bij de verdere opvoeringen van  
deze avond, zoo verzocht spreker, dan toch even bij het voorstaande stil te staan.
Drie gedichten werden door de heer Poorter voorgedragen en moeten als bijzonder geschikt voor inleiding 
van deze avond beschouwd worden.
De gebroeders Kappers hielden een zeer originele samenspraak die de lachspieren in werking stelden. De 
clou  van  het  stuk  veroorzaakte  in  de  zaal  nog  meer  “gekakel”  dan  op  het  zwaarste  moment  bij  de  
kippendokter.
De heer en mevrouw Molemaker werden aangekondigd en met een hartelijk applaus werd het Veluwsche 
paar  begroet.  Zijn  lied op de schakers  bestond uit  zes  ”kompletten”,  waarin achtereenvolgens de heren 
Denee,  Meyer,  Hollander,  van  der  Hoek  en  enige  andere  leden  een  beurt  kregen,  werd  buitengewoon 
geapprecieerd. 't refrein “ja, dat schaken, ja, dat schaken, schuif maar op de koning aan, ja, dat schaken, ja,  
dat schaken, daar worden we allemaal wiezer van” werd meteen door de aanwezigen overgenomen en de 
stemming zat er al in voordat iemand het in de gaten had. De lessenaar vormde z'n onafscheidelijke tweede  
steunpilaar.

Na de koffie met gebak vermeldde punt 5 van het programma: “voor trouwe dienst”. Bos met echtgenoote  
werden door den voorzitter uitgenoodigd naar voren te treden en plaats te nemen op het podium. Wie is de  
man, die eenige jaren geleden om ± negen uur 's avonds binnentrad met de vraag: “Is hier gebeld heren?”. En 
op  nog nieuwe vragen antwoordden de aanwezigen in de zaal met “Bos”.
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Hulde aan het  echtpaar Bos.  Als  blijk van waardering werd hem een gedenktegel  met  een (onleesbaar) 
aangeboden en aan z'n echtgenoote een bloemstukje. Op z'n gebruikelijke wijze bedankte Bos de voorzitter.  
De afloop van deze huldiging gaf nog een vroolijkheid toen bleek dat het echtpaar Bos op het podium de  
beste plaats had.
Vervolgens was de schaakwedstrijd aan de orde. Hiertoe werden de spelers in twee groepen verdeeld. Iedere  
speler  ontving  een  nummer,  in  welke  volgorde  hij  moest  zetten.  De  zwart-spelers  dachten  er  een 
gemakkelijke  partij aan te hebben toen de wit-spelers even op gingen staan doch het liep anders. Hoe vaak 
geschiedt  zulks niet? Wit  won. Aangezien iedere speler  1 minuut  bedenktijd had was de partij  na  ± 25 
minuten beslist. Het was een interessant intermezzo. Hoe kon het ook anders. Dit moest erbij komen om de 
avond compleet te doen zijn. Wel werd er later op de avond nog geschaakt, doch die was er in andere vorm.  
Zoo konden dus de dames de goede zetten of blunders hunner echtgenooten of verloofden bewonderen. En 
zoals ik terzijde vernam vonden verschillende dames die het schaakspel niet machtig waren het toch wel  
leuk.

Voor  de  tweede  maal  op  deze  avond  trad  het  Veluwsche  paar  voor  ons  op.  We  zien  allen  die  eiken-
beukenboom nog voor ons en hoe dronken Hamer(?) van een brandende (onleesbaar) won. Het liedje van 
“drieen” viel erg in de smaak. Het slotnummer werd een “Schaakherder” zeer expressief voorgedragen. Het  
fijne talent van de voorzitter om door woorden en gebaren iets levend te maken wordt door ons allen ten  
zeersten bewonderd.  Wij danken de heer en mevrouw Molemaker zeer voor hun bijzondere medewerking 
aan deze avond waardoor het geheel en bijzonder karakter verkreeg.

“Herhalingsonderwijs, ten toneele gebracht door den heren van Elst, Pronk, de Groot en Hemeltjen, deed ons 
allen even teruggaan naar onze schooljaren hoewel opgemerkt dient te worden dat de leraar de vragen wel 
wat  moeilijk  stelde.  Dit  ondervonden  ook  de  oud-leerlingen.  De  uitleg  van  pupil  “klikspaan”  over 
evenredigheid was overduidelijk.

In de pauze werd de dames een glaasje wijn en een heus(?) bier aangeboden.

't was inmiddels half twaalf geworden toen het slotgedeelte van het programma aan de beurt kwam. Een 
toneelstuk  getiteld  “de  schakers”  met  als  medewerkenden de  heer  & mevrouw Molemaker,  de  heer  & 
mevrouw F. Kappers, de heer & mevrouw M. Kappers, de heer & mevrouw van Asselt werd opgevoerd.

Zooals de titel reeds aangeeft, een zeer geschikt stuk voor een schaakvereniging. De opvoering nam ±  1 ½ 
uur in beslag. We allen genoten van het vlotte spel en zeggen de dames en heren die hieraan de noodige vrije  
uren besteedden, hartelijk dank voor hun medewerking aan deze avond.

Onder gebruik van een kop koffie met broodjes werd, uitsluitend voor dames, een verloting gehouden van  
bloemstukjes.

Na  de  medewerkers  aan  deze  avond,  de  voorzitter  der  feestcommissie,  de  heer  P.  Poorter,  voor  zijn 
werkzaamheden en in 't bijzonder de heer Resoort in zijn zorg voor de inwendige mensch, bedankt te hebben 
en  erop  gewezen te  hebben dat  eigen  krachten  verre  te  verkiezen zijn  boven beroepsartiesten,  sloot  de 
voorzitter ruim half twee, deze zeer vlot verloopen, genoegelijke feestavond.” 

De fusie met Ermelo.

En dan was er de kwestie van de fusie met Ermelo. Tijdens de bestuursvergadering op 19 juli 1946 kwam de 
voorzitter met de mededeling dat een der leden, van de Hoek, met het idee gekomen was om met Excelsior  
uit Ermelo te gaan fuseren. Hij had al een lid van die club benaderd en daar voelde men er wel voor. Ook de 
voorzitter, Molemaker, zag het wel zitten. Een gefuseerde club zou sterker uit kunnen komen in de nieuwe 
competitie van de sinds kort opgerichte OSBO, de opvolger van de GOSBO.
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Natuurlijk was niet iedereen het hiermee eens. Resoort vond dat de afstand tussen Harderwijk en Ermelo te 
groot was en dat het nu al moeilijk was om voldoende spelers voor externe wedstrijden bij elkaar te krijgen.
Ook zag hij problemen opdoemen voor de interne competitie en hij was tegen een eventuele fusie. Van de 
Hoek gaf daarop een uiteenzetting over zijn idee en liet weten dat hij niet gedacht had over een volledig  
samengaan  van  de  beide  clubs  maar  meer  een  “administratieve”  eenheid  waarbij  beide  clubs  verder  
zelfstandig bleven. Na dit verhaal stemden Resoort en Smink tegen, de andere bestuursleden waren voor het  
voorstel.
Om negen uur verschenen Timmer en Veltman van de Ermelose vereniging om een en ander te bespreken.  
Het resultaat hiervan was dat van de Hoek en Timmer hun visie nog eens op papier zouden zetten en dat naar  
de beide verenigingen zouden sturen.

Op 23 juli werd het plan aan de orde gebracht tijdens de ledenvergadering en ook nu waren de meningen  
verdeeld.  F.  Poorter  vond het  niet  kunnen om naar  buiten als  een “eenheid” op te treden terwijl  het  in 
werkelijkheid een “tweehuis” was. F. Kappers meende dat het moeilijk zou worden om een gezamenlijk 
tweede tiental te formeren. Resoort, die al tegengestemd had tijdens de bestuursvergadering, deed er nog een  
schepje bovenop door te vrezen dat de club uit elkaar zou vallen. Hildebrand had er geen moeite mee maar  
vond dat het moeilijk zou worden om zomaar uit het niets een tiental samen te stellen. Hemeltjen was van  
mening dat hoewel er in andere plaatsen al clubs gefuseerd waren dat in Harderwijk  daarom niet hoefde te  
gebeuren en dat het streven naar succes in de OSBO ten koste zou gaan van de vereniging. Moll vond dat als 
de intimiteit verloren zou gaan er meer wedstrijden gespeeld zouden moeten worden. Goossensen vond het  
geen eer om door Ermelo meegesleept te worden. Ook van der Lugt was tegen het voorstel. F. Kappers vond 
alles dan wel mooi en aardig maar zou het zonde vinden om niet vriendschappelijk wedstrijden tegen Ermelo 
te kunnen spelen, want dat waren toch de gezelligste avonden.
Meyer  was  positiever  en merkte  op  dat  door  samengaan de club de  sterkste  van  de Noord-Veuwe zou 
worden. Pronk was bang dat na de fusie de sterkste spelers zich bij Ermelo zouden aansluiten. Denee: “U 
kent dan de prominente spelers niet!”. F Poorter vond ook nog dat het beter was om dan maar een kleine club  
te blijven. De voorzitter antwoordde op al deze vragen dat enkele jaren gelden de fusie tussen Het Witte  
Paard en de S.C.H. ook niet zonder oppositie tot stand was gekomen en wat was er een fijne vereniging uit  
voort gekomen! En wat was het spelpeil gestegen! ““Zie naar mij!” roept spreker uit (hilariteit).”
Uiteindelijk volgde een stemming met als resultaat: 19 voor, 1 blanco (Meiboom), 5 tegen (Resoort, Smink,  
Goossensen, van der Lugt en Hemeltjen).

Zo  kwam  er  dan  een  gecombineerde  Harderwijks-Ermelose  club  met  als  naam:  Veluwsch  Schaak-  
genootschap.

Er werd een brief naar de OSBO gestuurd met het voorstel dat tijdens de oprichtingsvergadering van deze  
bond behandeld werd. Daar waren het nieuwe bestuur en de vertegenwoordigers van de andere clubs er  
allerminst gelukkig mee:

“Als volgend punt van de agenda brengt de voorzitter dan de toelating van het Vel. Schaakgen. als lid van de 
Osbo  ter  sprake.  De  Voorzitter  maakt  bezwaar  tegen  de  wijze,  waarop  dit  schaakgenootschap  is  
samengesteld.  De schaakver.  te  Ermelo en Harderwijk hebben onderling gefuseerd,  doch behouden hun 
zelfstandigheid, doordat zij statuten hebben, waarin twee besturen worden gekozen. Hiertegen moet volgens 
de Heer Hoving bezwaar worden gemaakt. De OSBO  kan deze figuur niet aanvaarden. De Osbo kan alleen 
verenigingen  toelaten,  die  één  geheel  zijn,  met  één  bestuur.  Niet  een  vereniging,  welke  feitelijk  uit  2 
verenigingen bestaat met afzonderlijke besturen, enz.

De Heer Timmer (Vel. S.G.) wil dan een historisch overzicht geven van de oorzaak van de fusie, doch de  
Voorzitter snijdt deze uiteenzetting af, keert terug tot de kern van de zaak en zegt, dat de wijze, waarop 
voormeld Vel. S.G. is voorgedragen zijn instemming niet kan hebben. Deze figuur is onaanvaardbaar, omdat  
hier als het ware sprake is van een kleine bond met onderafdelingen. Zou dit voorbeeld navolging krijgen,  
dan zou dit precedenten kunnen scheppen, die zeer nadelig kunnen zijn voor een goede verstandhouding 
tussen de verenigingen onderling. De ene vereniging kan dan als het ware spelers uitlenen aan een andere  
vereniging.
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De Heer Verschuur (S.M.B.) is het daarmede volkomen eens en ook andere afgevaardigden kunnen deze 
figuur niet aanvaarden.

De Voorzitter zegt, dat wanneer het Vel. S.G. bereid is als vereniging naar buiten op treden als een geheel,  
dus met een bestuur en statuten, die daarmee in overeenstemming zijn, tegen toelating als lid van de Osbo  
geen bezwaar is.

De Heer Timmer (Vel.S.G.) zegt toe die voorwaarden te zullen aanvaarden.

Het Vel. Schaakgen. wordt daarna, behoudens de gemaakte voorwaarden als lid aangenomen. 

Van de verdere fusie tussen de beide clubs kwam niets terecht, zij bleven verder beide zelfstandig. Toch 
kwam een week later de goedkeuring van de bond en kon de nieuwe club aan de OSBO- competitie gaan 
deelnemen.
 

De kwestie Molemaker-mevrouw Meyer.

Op vrijdag 18 juni 1948 riep voorzitter Molemaker het bestuur bijeen voor een spoedvergadering. Het betrof  
een meningsverschil tussen en de competitieleider over een door hem gespeelde partij tegen mevrouw Meyer 
en de voorzitter wilde hier een oplossing voor vinden.

“Om zeven uur zijn alle bestuursleden aanwezig. Deze spoedvergadering is bijeengeroepen door het ontstaan  
van een meningsverschil tussen de heer Molemaker en de wedstrijdleider i.v.m. een gespeelde partij in de  
kampioenswedstrijden tussen de heer R. Molemaker en mevr. Meyer, waarbij  de door de wedstrijdleider 
genomen beslissing voor de heer Molemaker niet acceptabel is.
De leiding van deze avond berust, gezien de voorzitter  één der meningsverschillende partijen is, bij de 2e 
voorzitter, de heer G.G. Den Hollander. 
Na de lezing der notulen van de vorige vergadering, die onveranderd worden goedgekeurd, wordt de heer 
Molemaker gelegenheid gegeven zijn zienswijze naar voren te brengen.
De heer M. is van mening hier in dit geval de zaak nu eens rustig besproken kan worden. Dinsdagavond was  
hij zeer verontwaardigd en zijn temperament kennende was het goed dat hij de lokaliteit verlaten had. Hij zal  
echter proberen zo zakelijk mogelijk zijn opvattingen weer te geven.
Een schaakpartij is geen wiskundesommetje, een schaakpartij moet men zien als een levende partij waarin de 
geestkracht verwerkt is en waar men zijn ziel als het ware inlegt. 't betreft hier betrokkene's partij tegen  
mevrouw Meyer.
Gezien hij op de dinsdagavond verhinderd was de clubavond te bezoeken was hij 's maandagsavond naar  
mevr Meyer gegaan om te spelen, met het voornemen om serieus spel te leveren. De eerst 12 zetten werden 
echter niet serieus gespeeld, met als gevolg gewaagde zetten en na de 13e zet ernstige moeilijkheden, waarbij  
hij 20 minuten bedenktijd gebruikte. Een stuk ging verloren. Vanaf dit moment heb ik heel serieus gespeeld, 
aldus M. Mevrouw Meyer gebruikte zeer veel bedenktijd (op de klok werd echter niet gespeeld). Om elf uur  
verzocht de heer Meyer de partij af te breken. Het was de week van de hittegolf. Vrijdagavond echter werd  
de partij ten huize van Molemaker vervolgd. De heer Meyer had zijn vrouw vergezeld. Mevr. Meyer speelde  
zeer goed verder, trachtte de stukken te ruilen, hetwelk M. trachtte te voorkomen.
Om half  elf  had hij  zijn stukken her-gegroepeerd,  die naar zijn mening thans beter  stonden,  dan bij  de  
hervatting van de partij. De remise-mogelijkheid zat erin! Echter werd het verzoek gedaan de partij opnieuw 
af te breken. Op dit moment raakte ik minder prettig gestemd, vermoedde dat mijnheer Meyer een kritieke 
stelling  voor zijn vrouw wilde, hetwelk hij mijn 't onaangename gevoel opwekte te zitten spelen tegen 1 ½ 
persoon.
Zondagavond werd de partij voor de tweede maal hervat. Veel zin had ik niet, aldus M., een snikhete dag. de  
afgegeven zet was echter normaal doch bij de hervattingszetten merkte ik sterke invloed van haar man.
Een paar zeer krachtige zetten volgden. Iedere keer na het passeren der eerste zetten waren de krachtzetten  
uit. Ik probeerde aanval te verkrijgen, kreeg meer ademhaling. De pionnen werden afgeruild. Tegen elf uur
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 hadden wij beiden 2 torens en 2 pionnen, terwijl mijn tegenspeelster nog een loper had In mijn onnozelheid  
en goedwillendheid zeg ik tegen mijnheer Meyer: “De pionnen eraf en de remisekans is zeer groot”.

Prompt twee minuten later verzoek om partij af te breken. Dacht, nu is het mis: geen voldoende tijd om te  
analyseren.  Zei  later  tegen  z'n  vrouw:  “De  sport  is  nu,  om  te  zien  of  ik  hem  remise  kan  houden..”  
Dinsdagavond zal de partij uitgespeeld worden, dat zal wel kunnen, volgens mevr. Meyer, want u bent de 
voorzitter. Mij was niet bekend dat de termijn zaterdag gesloten was. De partij was een stuk van mijn leven 
geworden. Kom dinsdagavond iets later op de club. Het was  mijn  partij, daar heeft ieder ander vanaf te 
blijven. In ieder geval was ik er niet bij.'t was juist de sportieve prestatie om hier nog remise te behalen.  
Later hoorde ik dat termijn zaterdag gesloten was. Dan had er ook een nuchtere beslissing moeten vallen; 
beiden een nul-punt. Gelijke monniken, gelijke kappen. Ik kan me nu niet voorstellen dat bij wedstrijdleider  
deze gedachte niet opgekomen is. Dit is mijn grote bezwaar dat een kampioenspartij arbitrair beslist wordt.  
Naderhand is mij ook gebleken dat tussen de Bruin en Hildebrand geloot is. Dit lijkt mij zeer ongewenst: 't  
gaat om de speelsterkte! Zodoende zijn de spelers voor de tweede ronde niet juist tot stand gekomen. Zolang  
dit zo gehandhaafd blijft kan en wil ik de gang van zaken niet accepteren en kan de kampioen bijgevolg door  
mij niet erkend worden!
Tot zover de heer Molemaker. Het woord is thans aan de wedstrijdleider, de heer van de Hoek.
De  heer  Molemaker  maakt  er  een  gevoelskwestie  van.  Wat  de  partij  zelf  betreft,daar  heb  ik,  als 
wedstrijdleider, niets mee te maken. Dinsdagavond zou de volgende ronde beginnen; genoodzaakt was ik om 
dezelfde nummers, bij de eerste loting, aan te houden. Er moest een beslissing genomen worden. De termijn 
van zaterdag heb ik gesteld om armslag te hebben tot dinsdag. 'k ben maandagavond om 7 uur de lijsten gaan 
ophalen uit 't Middenstandshuis, moet hier nog diverse nullen invullen. Zaterdag kon de nul niet voor beide  
partijen  toegepast  worden  daar  het  hier  een  partij  betrof  die  gespeeld  was:  de  uitslag  was  mij  echter  
onbekend.
Wat betreft  de kwestie de Bruin-Hildebrand. De Bruin was dinsdagavond aanwezig.  Hildebrand kon die 
week niet spelen: jullie moeten het zelf maar zien. Kan hier niet zeggen: “Beiden een nul”, want die zou 
onbillijk tegenover de Bruin geweest zijn. Besloten werd om te loten.
Terugkomende op de partij  Molemaker- mevr Meyer was hier niet sprake van een niet gespeelde partij.  
Vernam dat  hij  zelfs  3  avonden in  beslag  genomen had.  Toen ik op de  club kwam hoorde  ik  dat  den  
Hollander de partij reeds voor de 5e maal verloren had. 't leek me niet eerlijk beide spelers een nul te geven.  
Bovendien leek het me nog onbillijker mevr Meyer een nul te geven daar zij drie avonden het voordeel had 
weten te behouden. Vandaar mijn beslissing om voor mevr Meyer de partij gewonnen te verklaren. Voel  
echter wel een zekere onbillijkheid doch moest van drie kwaden den minst kwade zijnde kiezen. Tot zover de 
heer van de Hoek.
De heer Denee merkt op dat de heer de Bruin de partij onmiddellijk had kunnen opeisen. 
De heer Molemaker had de heer Hildebrand gesproken die vertelde dat de heer de Bruin die week geen 
gelegenheid had om te schaken.
De  heer  Denee:  wat  betreft  de  kwestie  Molemaker-  mevr  Meyer,  was  de  heer  Molemaker  niet  tijdig 
aanwezig, terwijl toch plm 10 spelers zaten te wachten.
Dit was de heer Molemaker onbekend: verkeerde in de mening dat de anderen wel zouden kunnen spelen. De 
heer Resoort merkt op dat het bestuur thans moet beslissen in dit conflict. Indien Molemaker tijdig aanwezig  
was geweest, was 't anders gelopen. Echter, Molemaker had aanwezig moeten zijn. Den Hollander verloor de 
partij verschillende malen. Molemaker zou vermoedelijk wel accoord gegaan zijn indien de partij ten gunste 
van hem uitgevallen was. Loting moet echter niet meer toegepast worden. 
De heer Molemaker: de zaak is thans schier teruggebracht tot een uurtje eerder of later. Dit lijkt hem niet  
juist. Had dan de partij bij eerste lezing wel op kunnen geven. Hoort nu echter tot z'n grote verwondering dat 
de  wedstrijdleider  geen  blik  op  de  partij  zelf  geslagen heeft.  Vindt  dit  zeer  onacceptabel.  Hoe  kan  de  
wedstrijdleider in zoiets beslissen?
Den Hollander merkte op dat hij de partij niet wenste te arbitreren.
De heer Molemaker: de partij had uit moeten zijn en was niet uit.
De heer van de Hoek: deze partij was echter gespeeld. 
De heer Denee: in 't vervolg een reglement.
De heer van de Hoek: ja, en dan zeer mathematisch.
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Tegen half negen verlaat de heer Resoort de vergadering. Ook verdwijnen de heer Denee vrij spoedig van het  
toneel. Er wordt nog wat heen en weer gepraat doch een beslissing word niet genomen. Onbevredigd gaat de  
vergadering om kwart voor negen uiteen.

De volgende dag is door de secretaris acties een verklaring opgesteld van de navolgende inhoud:
“Het  bestuur,  gehoord  hebbende  de  heren  Molemaker  en  van  de  Hoek,  respectievelijk  voorzitter  en 
wedstrijdleider in een kwestie, ontstaan door een besluit van de wedstrijdleider naar aanleiding van de partij,  
gespeeld  tussen  mevr  Meyer  en  de  heer  Molemaker  voor  het  kampioenschap  schaken  van  Harderwijk  
verklaart hiermede dat zij de beweegredenen van het protest van de heer Molemaker ten volle begrijpt en 
ondersteunt, doch om practische redenen, uiteengezet in het betoog van de wedstrijdleider en mede door het 
gemis van een scherp omlijnd wedstrijdreglement zich bij het besluit van de wedstrijdleider neerlegt. De  
heren Molemaker en van de Hoek van deze bovenstaande verklaring kennis genomen hebbende, verklaren 
zich met deze verklaring accoord.” Deze verklaring werd ter tekening aan beide partijen aangeboden, die  
beide hiertegen geen bezwaar hadden.
Op deze wijze werd toch een afdoende oplossing voor dit probleem verkregen. De noodzakelijkheid van een 
scherp omlijnd wedstrijdreglement is in dezen wederom overduidelijk gebleken.”

En verder......

Tijdens de ledenvergadering van 29 april 1947 kwam de voorzitter, Molemaker, met de mededeling dat de 
vermiste beker terecht was. Hij had deze beker bij Meiboom opgehaald en had hem thuis in een kast gezet  
om hem daarna totaal te vergeten. 

Op 18 februari 1949 bedankte de voorzitter van de club Molemaker, als lid van de club. Hij zag door zijn  
andere bezigheden geen kans meer om tijd vrij te maken voor het schaken. Het bestuur liet de secretaris hem 
schriftelijk te bedanken voor zijn bewezen diensten en benoemde Molemaker voor de periode van drie jaar  
tot erelid. Hij werd vrijgesteld van contributie en zou het KNSB-blad blijven ontvangen.  Voor zover bekend 
is hij het eerste erelid van de club. Als voorzitter werd hij opgevolgd door den Hollander.

Het bestuur ontving signalen uit de club dat er belangstelling was om nog eens een feestavond te houden. Na 
beraad werd dit voorstel afgewezen. Het bestuur vond dat er geen aanleiding voor was maar dacht er over na 
om  op  7  december  1950  zo'n  avond  te  organiseren  ten  gelegenheid  van  het  15-jarig  bestaan  van  de 
Combinatie.

Financieel ging het de club zo goed dat er enkele klokken aangeschaft konden worden. Ook het aantal leden  
bleef op peil, in 1946 telde de club 42 leden. In 1947 en 1948 liep dat aantal echter terug tot 34.

Eind augustus van datzelfde jaar keerde Resoort terug op de club na hersteld te zijn van een “vrij ernstige 
ziekte”. Een andere zieke, het oudlid P. Moll, “die enige tijd zal moeten rusten” ontving van het bestuur een 
schriftelijke blijk van medeleven.

 
 

De OSBO-competitie.

Na de goedkeuring van de bond om als een gezamenlijke club in de OSBO-competitie te gaan spelen begon 
het VSG met vier teams aan deze competitie. Het eerste seizoen werden er wisselende resultaten behaald.
In het overzicht hieronder staan de prestaties van de vier teams.
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Een nachtelijke tocht.

Na een wedstrijd in Nijmegen in 1947 verliep de thuisreis niet helemaal zoals de bedoeling was:

“We hadden in Nijmegen genoeglijk zitten schaken, de wedstrijd gewonnen en vertrokken om 8 uur weer  
naar de Veluwe, uiteraard in de beste stemming.  De wegen waren goed berijdbaar en tegen kwart  voor  
negenen hadden we het  verkeersplein bereikt,  vlak  voor  de brug bij  Arnhem.   Een paar  politiemannen 
hielden ons aan en vertelden doodleuk dat  we niet  over  de Rijnbrug moesten rijden en dus maar  weer 
moesten terugkeeren. Ontstelde gezichten, vragen naar het hoe en waarom. Er was 50 km ijs op drift, een  
pijler van de brug was reeds ontzet en het was nog slechts een kwestie van enkele uren en de Baileybrug was  
verleden tijd.
Enkele schakers bleken moedige menschen en verzekerden geheel voor eigen risico over de brug te willen 
gaan.  Er  was geen pardon.  De Rijkswaterstaat  had de situatie  als  zeer  bedenkelijk  en uiterst  gevaarlijk 
gekwalificeerd en wilde zelfs geen voetganger op de brug toelaten. 
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Conferentie  en als  resultaat  het  vooruitzicht  dat  men bij  Culemborg  waarschijnlijk  nog wel  middels  de 
spoorbrug over  de  rivier  zou  kunnen komen.  Wat  dit  precies  beteekende  hebben slechts  weinigen  zich  
gerealiseerd. Blijven staan ging niet, terugkeeren iets tegennatuurlijks, dus dan de Betuwe maar in. Wegen 
smal, veel sneeuw en ontzettend veel bochten. Langs een onbegrijpelijk omweg kwamen we in Elst. 
Vanuit  een  hotel  een  telefoontje  naar  Ermelo  om  althans  enige  wachtenden  te  verwittigen  van  de  
mogelijkheid dat het wel “iets” later zou worden. Een eind gereden, bij een kruispunt gestopt, een lange, 
smalle, donkere en somber aandoende weg zouden we moeten volgen. Twee wandelaars verzekerden ons van 
het onmogelijke om deze weg, met in ’t verschiet “de dijk” in den avond te berijden. Met eenige angst in ’t  
hart toch gewaagd, nadat een vrachtwagen met aanhanger ons voor was gegaan. De wagen bleef, slippende 
tusschen de sneeuwwallen, de kronkels van ’t weggetje volgen en zeulde bij Hien de Waaldijk op. Angstig en 
toch ook weer indrukwekkend machtig, de smalle dijk en de forsche rivier vol ijs, de uiterwaarden ruischend 
onder water loopend. Stil en gespannen bereikten we tegen 12 uur Tiel, waar een goedhartige waard koffie  
voor ons zette en ook voor een boterham zorgde.
Onze vrachtwagen-met-aanhanger-chauffeurs voegden zich hier weer bij ons, nadat wij hen bij een kruising  
weer voor waren geraakt. Gelaafd en verwarmd werd vandaar de reis weer aanvaard om over Geldermalsen,  
Culemborg  en  Utrecht  na  een  lange,  doch  niet  gevaarlijke  weg  tegen  5  uur  ’s  ochtends  in  Ermelo  en 
Harderwijk te arriveeren, zonder ongelukken en onder den indruk van de woeste grootheid van het land  
tusschen Waal en Rijn in den greep van den winter, in een maanverlichte nacht. De volgende morgen werd de 
brug voor het verkeer vrijgegeven!”

De (Bailey)brug over de Rijn in Arnhem.

De chauffeur van de bus kreeg voor zijn overwerk een fooi van fl 3,50. Deze extra uitgave werd tijdens de 
vergadering later dat jaar door de leden goedgekeurd.
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Euwe komt naar Ermelo.

In augustus 1949 kwam vanuit Ermelo de mededeling dat Euwe op 20 september een simultaanseance zou 
geven . De afdeling Harderwijk werd gevraagd om hieraan mee te werken door het leveren van 15 spelers en  
het  bijdragen  aan  de  kosten  van  het  evenement.  Het  bestuur  van  de  afdeling  Harderwijk  stelde  het 
inschrijfgeld op fl 1,50 per persoon en zegde toe om de helft van de kosten voor rekening van de clubkas te  
nemen. Het bleek dat de animo voor deze seance in Harderwijk niet erg groot was. Slechts zeven leden gaven 
zich op, enkele anderen moesten er nog eens “over nadenken”.

“Dinsdagavond zo tegen half acht  was het op de Rijksstraatweg ter  hoogte van Wiedenhof drukker dan 
anders.  Vele belangstellenden, allen schaakliefhebbers, spoedden zich naar “Wiedenhof”. Vol verwachting 
klopte menig hart. Wat zou onze grootste schaker Dr. Max Euwe te vertellen hebben? En voor diegene die 
tegen hem in‘’t krijt zouden treden “Zou het mij gelukken remise tegen hem te houden of....”Enfin, vult u  
zelf maar in.
Trad men binnen dan werd men direct opgenomen in de prettige sfeer die er heerste. Deze gezellige drukte  
bleef tot even na half acht onze matador arriveerde. Direct daarop verwelkomde dhr Timmer, wedstrijdleider  
van het Vel. Schaakgen., hem met een korte speech welke aan het slot door een luid applaus onderstreept  
werd. In dit speechje releveerde hij nog dat dr. Euwe tijdens de mach Euwe - Aljechin in dit zelfde hotel  
heeft gelogeerd. Daarna beantwoordde Dr. Euwe deze korte speech. Hij sprak de verwachting uit dat, gezien  
zijn vorige simultaan-seances in Ermelo,  het  was nl.  de vierde al,  hij  het  vanavond nog wel warm zou  
krijgen. voor het houden van een causerie vond hij de tijd te beperkt, zodat hij voorstelde om een soort  
openbaar interview te houden, wat onmiddellijk aller instemming had. Door Dhr. Veltman en den Hollander  
werden toen enige belangrijke vragen gesteld. Eerstgenoemde informeerde o.a. naar de sterkte der spelers 
zoals  van  Scheltinga  in  vergelijking  b.v.  met  internationale  meesters,  terwijl  laatstgenoemde  de 
“schoolschaak” in ’t geding bracht. Beiden, en ook de andere vragenstellers, werden door Dr. Euwe op vaak 
geestige wijze tevreden gesteld. Na afloop van dit debat begon om ongeveer acht uur de simultaan-seance.

In grote spanning volgden de vele toeschouwers in de betrekkelijk kleine ruimte de diverse verrichtingen. In 
’t begin volgden de zetten elkaar met grote snelheid op. Een enkele moest zelfs tijdens dit begin reeds de  
vlag strijken. Langzamerhand daalde echter het tempo, zodat men  meer tijd kreeg om te analyseren. Dit  
duurde tot omstreeks half elf. Toen scheen voor vele de tijd gekomen om te capituleren. De ene na de andere 
zwarte koning bleek niet langer op zijn benen te kunnen staan, maar begaf zich voorgoed ter ruste. Een 
enkele bleek echter sterker te zijn en hield het langer uit. Het eindresultaat was echter dat Dr. Euwe 27 van  
zijn 28 tegenstanders versloeg en er met een remise maakte. Misschien hadden dit er twee kunnen zijn, maar 
die tweede kent blijkbaar de waarheid over het spreekwoord dat handelt over de kan, deksel en iemands  
eigen neus nog niet. Nietwaar vriend den Hollander? De andere die de uitnemende prestatie leverde van 
remise te maken was onze vriend Albert Visser, kampioen van Ermelo.
Na afloop werd door dhr. Timmer in de eerste plaats Albert gehuldigd met zijn prachtig resultaat.  In de 
tweede plaats werd Dr. Euwe heel hartelijk bedankt voor de prettige avond die hij allen bezorgd had, waarbij 
tevens aan mevrouw Euwe een bouquet anjers aangeboden werd. 

En in de derde plaats werd door dhr. Timmer nog even naar voren gebracht, dat de schaaksport nog steeds 
aan belangrijkheid wint. Dit komt tot uiting in het feit dat, na Rusland, Nederland de meeste georganiseerde 
schakers heeft van de gehele wereld, maar ook het grote aantal belangstellenden getuigd hiervan. Tenslotte  
sprak hij de hoop uit, dat de schaaksport in het algemeen maar die van het VSG  in Ermelo en Harderwijk in 
het bijzonder door deze avond een krachtige stimulans heeft gekregen en dat dit tot uitdrukking zal komen in 
een groot aantal nieuwe leden.”
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VSG-activiteiten.
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Het “krijgshaftige” financieel verslag over 1949 door penningmeester Resoort.
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