
Het einde van de fusie en de nasleep     1950-1960.

Vanaf de tweede helft van 1949 tot september1953 maakte de club een moeilijke periode door met diverse 
problemen. Allereerst was er het teruglopen van het ledenaantal. Eind 1953 telde de club nog maar 16 leden.
Het was onvermijdelijk dat ook de bodem van kas in zicht kwam: tijdens de ledenvergadering van 4 april  
1950 maakte de penningmeester bekend dat het saldo fl 153,65 bedroeg en dat was gevaarlijk weinig. 
Op 30 mei werd een extra ledenvergadering gehouden om de financiële situatie te bespreken. Als mogelijke 
oplossing voor het probleem werd er over gedacht om oudleden als sponsor aan te trekken maar H. Poorter  
vond dat  geen  goed idee:  de  vereniging  zou zichzelf  moeten  kunnen bedruipen.  Pronk was  de  mening 
toegedaan dat een  eventuele contributieverhoging leden zou gaan kosten maar de voorzitter geloofde dat  
niet. Als alternatief werd voorgesteld om de bijdrage aan het reisfonds ( om de reiskosten van de OSBO-
wedstrijden uit  te betalen) te verhogen maar ook dat kon geen genade vinden in de ogen van de leden.  
Uiteindelijk werd men het eens over een contributieverhoging van fl 1,00 naar fl 1,25. 

Begin 1954 was de financiële toestand opnieuw bedenkelijk. “We moeten aan de OSBO nog een heffing  
betalen van ruim 60 gulden en dat geld is er niet! Er is ruim 30 gulden in kas maar de zaalhuur moet ook  
regelmatig worden betaald. De zaal is fl 5,00 per week en dus tamelijk duur. Er zal worden getracht dit lager  
te  krijgen.  Bovendien  zullen  we  de  OSBO  vragen  om  uitstel  van  betaling.  Tevens  zullen  we  de  
ledenvergadering die bijeengeroepen zal worden, voorstellen een paar maanden in de zomer te sluiten. Dit  
drukt weer de zaalhuur. Dit kunnen het beste de maanden juli en augustus zijn.”

Het einde van de fusie.

Tijdens de vergadering op merkte van der Lugt op dat er binnen de club stemmen opgingen om de fusie met 
Ermelo te verbreken. Hij was daar zelf een voorstander van met als reden dat de club onder de fusie te lijden  
had. Alle ellende was aan de fusie te wijten en de wedstrijdleider van het VSG was naar zijn mening een zeer  
aanmatigend persoon. Beter een kleine eendrachtige vereniging dan één waar tweedracht heerst. 
Beetsma vond de fusie reglementair aanvechtbaar. Bovendien had hij na twee jaar lid van de club te zijn nog  
nooit een gezamenlijke vergadering meegemaakt, zag tijdens wedstrijden vreemde gezichten en was het eens  
met van der Lugt dat de clubgeest eronder te lijden had.

Op dinsdag 17 juli 19 waren 16 leden aanwezig op een vergadering die uitgeschreven was op verzoek van  
een 12-tal leden, met als doel de verbreking van de fusie met Ermelo te bespreken. M, Kappers had het 
volgende  voorstel  ingediend:  “Ondergetekende,  M.  Kappers,  lid  van  het  S.V.G  stelt  voor  om  de  
samenwerking  met  Ermelo  te  verbreken.  Dit  zo  spoedig  mogelijk,  in  ieder  geval  voor  15  october  
1951.Getekend M. Kappers.  ” Het voorstel  werd gesteund door Resoort  zodat  tot  nadere bespreking en 
stemming kon worden overgegaan.  Het  voorstel  werd aangenomen met  10 stemmen voor,  4 tegen en 2 
blanco. De secretaris werd opgedragen om de afdeling Ermelo hiervan in kennis te stellen. Nadat het bestuur 
van Ermelo op de hoogte was gebracht reageerde deze met een brief waarin stond dat het verbreken van de  
fusie zelf geaccepteerd werd maar de manier waarop dat was gebeurd was niet volgens het reglement. Er had  
een ledenvergadering van beide afdelingen bijeengeroepen moeten worden waar dit besluit dan genomen had 
kunnen worden. Daar was het bestuur het niet mee eens:  “Het besluit  is wettig genomen en zal worden 
gehandhaafd.” Doordat de club zich nu apart moest aanmelden bij de bond werd verder besloten om eerst de 
aanmelding af te wachten en dan de voorzitter van Ermelo telefonisch antwoord te geven . Pas een jaar later 
zou hun brief schriftelijk beantwoord worden.
Hiermee kwam de fusie met Ermelo tot een einde. Door deze nieuwe situatie trad het merendeel van het  
bestuur af: voorzitter Molemaker (die toch weer lid geworden was; kennelijk kon hij het schaken toch niet 
missen.), secretaris van Raalte, wedstrijdleider van de Hoek, penningmeester van de Velde- Harsenhorst, en 
commissaris van materiaal van der Lugt. Alleen Smink legde zijn functie niet neer. Het voorlopige nieuwe  
bestuur bestond uit M. Kappers, Lenting, van de Velde – Harsenhorst, van der Lugt en Smink.

Dit was echter niet het einde van de kwestie want toen het in 1952 nog slechter met de club ging kwam er  
opnieuw een voorstel tot fusie met Ermelo.
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 Er waren nog maar 16 leden  en het was bijna niet mee mogelijk om een tiental voor de bondswedstrijden  
bijeen  te  krijgen.  Ook  de  clubkas  was  bijna  leeg:  er  was  niets  meer  over  voor  wedstrijden  en  andere 
evenementen. De meningen waren verschillend: Aartsen en Hildebrand behoorden tot de degenen die het wel 
zagen zitten. Uiteindelijk bleek tijdens een stemming dat er niet genoeg leden voor fusie waren. Liever zo nu 
en dan een wedstrijd onderling was de mening van de meeste leden. 

Een  andere  kwestie  was  het  opzeggen  van  den  Hollander  als  lid.  Wat  er  gebeurd  is  staat  niet  in  het  
notulenboek maar er werd gevraagd om het bestuur van de afdeling Ermelo zijn excuses aan den Hollander  
te laten aanbieden.

Vertrek uit het Middenstandshuis.

Vanaf 1951begonnen er op de club stemmen op te gaan om naar een andere speellocatie uit te gaan zien. Het  
was er niet gezellig meer en in vergelijking met andere verenigingen was het “een hok”. Een meerderheid 
bleek voor verhuizing te zijn maar het probleem was dat het financieel niet mogelijk was zodat er voorlopig  
van afgezien werd.

Toch ging het bestuur op zoek naar een alternatieve locatie. Baars en 
Schmoll beschikten over een fietsenstalling en kostten beide fl 3,50 
per  week.  Zeezicht  was niet  altijd  op dinsdagavond beschikbaar  
terwijl IJsselmeer fl 5,00 vroeg.  Schmoll had behalve een keurige 
zaal ook nog het voordeel van een afzonderlijke ingang.

   
Uiteindelijk verhuisde de club naar hotel “Monopole”. Dit gebeurde 
in september 1953. “Daar is bijv. de verandering van zaal. Dit mag 
toch zeker wel een vooruitgang worden genoemd en er zullen denk 
ik wel zeer weinig leden naar het Middenstandshuis terugverlangen.  
Een paar zomermaanden komen we ietwat in de verdrukking maar 
de rest van het jaar hebben we gerieflijk onderdak.”

De nasleep van de fusie.

Het  einde van  de fusie  bleek onverwachte  en vervelende gevolgen te  hebben.  Een aantal  van de  beste 
Harderwijkse spelers koos ervoor om in Ermelo te blijven spelen, mogelijk om in de promotieklasse uit te  
kunnen komen. Het Harderwijkse team zou opnieuw in de tweede en onderste klasse moeten beginnen. Daar 
bleef het echter niet bij. Volgens de overlevering gebeurde het dat als de Combinatie een nieuwe sterke speler 
kreeg,  er  uit  Ermelo  iemand  “eens  kwam  kijken”  waarna  de  persoon  in  kwestie  een  tijdje  later  zijn 
lidmaatschap  opzegde  en  naar  Ermelo  bleek  te  zijn  vertrokken.  De  Harderwijkers  spraken  enigszins  
verbitterd over “ronselpraktijken”. Of dit nu waar is of niet, het is zeker dat de Harderwijkers er ook wat van 
konden! In de jaren daarna benaderden zij de in Ermelo spelende schakers uit Harderwijk om te proberen hen 
over te halen weer naar Harderwijk te komen. 
Deze kwestie zorgde er voor dat de verhouding tussen de beide clubs, die traditioneel vriendschappelijk was,  
aanmerkelijk verslechterde, een situatie die decennia zou voortduren. Vriendschappelijke wedstrijden werden 
niet meer gespeeld en als de beide clubs voor de OSBO-competitie in dezelfde klasse waren ingedeeld dan  
werden deze wedstrijden in een ijzige sfeer gespeeld.

In  de  zomer  van  1954  is  de  situatie  van  de  club  opnieuw  gevaarlijk  slecht.  Het  verslag  van  de  
bestuursvergadering op 12 juli 1954 laat weinig aan duidelijkheid te wensen over:

“Notulen van de bestuursvergadering v/d Combinatie gehouden bij de heer Resoort op 12 juli '54.

Na een hartelijk welkomstwoord verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend. Dhr Smink kon niet  
aanwezig zijn maar verder is het bestuur voltallig. De notulen van de vorige vergadering worden gelezen en  
zonder commentaar vastgesteld.” 
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Hotel Monopole

“Er zijn 2 brieven” ingekomen van leden die bedankt hebben. Dit is meteen de voornaamste reden van ons  
bijeen zijn. Het is jammer dat de heren van Gorselen en Kiljan gemeend hebben te moeten bedanken maar  
deze houding is wel erg gemakkelijk en goedkoop. Voorz. heeft wel een inzinking zien aankomen. De opkomst  
de afgelopen winter slecht in in het voorjaar werd het nog slechter. De reden is moeilijk te vinden. We  
hebben een kleine vereniging waarvan een gedeelte toch al bijna nooit verschijnt. Ook trouwe leden lieten in  
het voorjaar wel eens verstek gaan. Er zijn wel schakers in Harderwijk maar op de club komen ze niet. Zo  
gezien moet Harderwijk een flinke club kunnen hebben. Samofa en Asbestona hebben een eigen clubje maar  
geen daarvan is bij ons  verschenen. De voorzitter acht propaganda wel goed maar niet voldoende om het  
ledenaantal op peil te krijgen.
In de algemene bespreking die nu volgt wordt allereerst aandacht geschonken aan de kas. Doordat de leden  
niet op de club komen is de contributie opgelopen. Tot 1 april a.s. bedraagt deze fl 125,00. 't is niet oninbaar  
maar we moeten er achteraan. We zullen dit met een paar man weer opknappen. De rekeningen van de  
wedstrijdritten moeten nog worden betaald en de OSBO krijgt ook nog wat van ons. Een begroting vanaf  
vandaag tot 1 sept 1955 laat een tekort zien van fl 30,00 bij een ledenaantal van 20. Dit mag dan nog  
meevallen maar er moet verandering komen. Dhr Hildebrand heeft met dhr van Rossem gesproken en deze  
deed enkele suggesties om wat meer leven in de brouwerij te brengen. O.a. een te organiseren simultaan-  
seance tegen mevr F. Heemskerk. Dhr van Rossem kent deze dame en wil er wel werk van maken. We zijn  
hier allen voor te vinden en zullen van Rossem vragen een brief te schrijven.

Verder is er het idee van een clubblad. Dit is geen idee waarvoor veel animo bestaat. Er wordt een debacle  
gevreesd.
Propaganda in de krant,  door middel  van raambiljetten en mededeling in  militaire  cantines  e.d.  wordt  
toegejuicht.  
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“Dhr Hildebrand zal deze actie voeren en aan hem zal het dan ook vast niet liggen. 
Breedvoerig wordt er nog gediscussieerd over uittreden uit de OSBO. Een paar bestuursleden zien er wel  
wat  in.  We  kunnen  ons  dan  veel  meer  permitteren.  O.a.  contributieverlaging,  af  en  toe  een  
vriendschappelijke wedstrijd. De OSBO-contributie zou een hele besparing zijn. Er staat echter tegenover  
dat er meerdere leden zijn die uitermate graag in de bond spelen en terwille hiervan misschien naar Ermelo  
zouden gaan. We zullen er op de eerstvolgende ledenvergadering over moeten beslissen. We moeten ook  
anders nog een tiental opstellen voor de OSBO.
Verder  wordt  er  nog  sproken  over  de  mogelijkheid  een  andere  zaal  te  vinden.  Misschien  zou  het  Gr.  
Kruisgebouw iets voor ons zijn. De voorz. zal eens informeren wat deze zaal moet kosten. Er zullen een paar  
bestuursleden een bezoek brengen bij de heren van Gorselen en Kiljan. We kunnen toch proberen hen voor  
de club te behouden juist omdat het 2 van de trouwste leden zijn.”
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Vriendschappelijke wedstrijden.

In deze periode speelde de club behalve voor de Bond ook nog een paar vriendschappelijk wedstrijden. 
De eerste hiervan was tegen Ermelo ( toen het kennelijk nog niet zo slecht ging tussen de beide clubs) met  
als uitslag 6-6. Een revanche in juli 1953 werd met 5-8 verloren. De volgende wedstrijd was in 1955 tegen  
Putten en ook nu werd het een gelijk spel: 5 ½ – 5 ½.  Ook de wedstrijd daarna tegen dezelfde tegenstander 
eindigde  gelijk:  4-4-.Daarna volgde  een wedstrijd  tegen het  personeel  van  “Sonnevanck” die  een grote  
overwinning opleverde: 9-4. 

______________________

Verhuizingen.

Het  belangrijkste  gevolg  van  de  problemen  die  de  club  teisterden  was  dat  de  club  de  te  dure  zaal  in 
“Monopole” al na een jaar moest verlaten. Het bleek dat de directeur van de Samofa  sport belangrijk vond 
en hij was direct bereid om de club in de kantine van de fabriek te laten spelen. In oktober 1954 verhuisde de 
club  dan  ook naar  deze  nieuwe  locatie.  Een ander  gevolg  was  dat  de  club  door  de  financiele  situatie  
gedwongen was uit de OSBO te stappen en dus geen wedstrijden voor deze competitie meer kon spelen.

Na deze verhuizing begonnen er betere tijden voor de club. Het ledenaantal steeg tot 38 en daarmee waren de  
problemen voorbij.  Er werd nog wel een jaar afgewacht met terugkeren in de OSBO om financieel wat  
reserves op te bouwen. De clubavonden werden ook beter bezocht met een aantal van 20-30 aanwezigen.
De  penningmeester,  Stein,  kon  tevreden  constateren:  “We  zijn  van  een  berooide  club  een  bloeiende  
vereniging geworden. Dit tekent de toestand van nu aardig goed. We hebben nu nog wel geen rijke kas maar  
de schulden zijn betaald en de vaste lasten zijn niet hoog zodat er momenteel bij dit ledenaantal aardig wat  
overschiet.” 

Het bleek dat de kantine van “Samofa”, hoewel goedkoop, toch niet een ideale plaats om te schaken was en 
de club ging daarom opnieuw op zoek naar een alternatieve locatie. Deze werd gevonden bij “Lunchroom De 
Pool” aan de Oranjelaan en vanaf september 1956 speelde de club daar haar speelavonden.
 

De jaren 1957 en 1958 gaan voorbij zonder bijzondere gebeurtenissen. Over 1959 is nog te vermelden dat H. 
Sarink uit Zwolle een simultaanwedstrijd speelde tegen 24 spelers.  Hij won 13 partijen en speelde er 5  
remise.  Ook  werd  geprobeerd  om  Euwe  nog  eens  naar  Harderwijk  te  laten  komen  voor  een 
simultaanwedstrijd maar dat is niet gelukt. Hij had er geen tijd voor.
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Max Euwe kan niet komen...
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Onkosten, onkosten, onkosten
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Zaalhuur
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VERHUIZINGEN 1961 – 1969

In oktober 1960 werd de club vereerd door de aanwezigheid van  
schaakmeester Cortlever voor een simultaanwedstrijd: Het was een 
mooi schouwspel, zoals 28 strijdlustige schakers j.l. maandagavond 
achter de borden hadden plaatsgenomen, teneinde de strijd op 64  
velden aan te vangen met niemand minder dan de heer Cortlever,  
een van de grootste schaakmeesters in ons land! Nadat de voorzitter  
van de Harderwijker schaakvereniging “de Combinatie” hem had  
verwelkomd, richtte de voorzitter van de OSBO  (de Overijsselse  
Schaakbond)* het woord tot hem. Spreker sprak er zijn blijdschap 
over  uit,  niet  alleen,  dat  deze  grote  simultaan-wedstrijd  in  
Harderwijk mogelijk is, maar ook dat het met “de Combinatie”goed  

gaat:  het  ledental  is  belangrijk  toegenomen,  de  vereniging  heeft  zich  aangesloten  bij  de  Koninklijke  
Nederlandse Schaakbond en hij eindigde met de wens, dat “de Combinatie” een tijdperk van grote bloei  
mag tegemoet gaan. Hierna begon de wedstrijd. Er werd met grote toewijding en enthousiasme gespeeld,  
zelfs zo, dat de schaakmeester een enkele keer wel enige langere bedenktijd nodig had. Behalve de leden der  
vereniging waren er tal  van gasten,  die het  een grote eer vonden tegen deze sterke speler de degen te  
kruisen. Toen de wedstrijd geeindigd was, hadden 3 spelers kans gezien hem te verslaan; dat waren de heren  
C. van Asselt, W. Jansen en J. van Raalten, terwijl de heer Cortlever aan de heer van der Kamp remise  
aanbood. Hulde aan deze succesvolle spelers! In zijn dankwoord, gericht  aan de heer Cortlever, zei de  
voorzitter, dat het voor alle spelers (ook voor de verliezers) een leerzame avond was geweest. Het bestuur  
dankte de heer Cortlever nogmaals  voor zijn  komst  naar Harderwijk en kon deze dank -  helaas -  niet  
vergezeld doen gaan met een fles champagne, maar offreerde de winnaar een heerlijke fles tafelwijn.  De  
heer Cortlever was buitengewoon erkentelijk voor deze geste, en hoopte bij het nuttigen van deze wijn nog  
eens aan deze avond terug te denken. Ongetwijfeld zullen dat ook doen de leden van de schaakclub en allen,  
die aan de seance hebben deelgenomen. 

Kampioen!

* uiteraard de Oostelijke schaakbond.
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In 1960 ging het opnieuw niet goed met de club. Het ledenaantal was gezakt tot 15 en de bodem van de 
clubkas was daardoor ook weer in zicht.  Dat de zaalhuur flink verhoogd gaan zou worden hielp de club ook  
niet en dus werd er opnieuw uitgekeken naar een nieuwe speelgelegenheid. Deze zoektocht leverde niets op 
maar na overleg met Terol,de eigenaar van “De Pool” bleek deze bereid om de huurverhoging te beperken tot 
fl 4,50 per avond. Een positief punt was dat ondanks het kleine ledenaantal de club zich weer opgaf aan de  
OSBO.  
In het seizoen daarop promoveerde dit team van de 3e naar de 2e klasse.

In maart 1961 kreeg de club een gevoelig verlies te verwerken door het plotselinge overlijden van voorzitter 
Hildebrand:

“Maar er was nog iets op een geheel ander gebied dat hem             
bijzonder  boeide  en  dat  was  het  schaakspel.  Ongeveer  25  
jaren  geleden  was  hij  een  der  oprichters  van  de  Harderwijker  
Schaakclub “Het witte paard”  die  gefuseerd  werd  met  de  
schaakvereniging “De Combinatie”.* Vooral in de moeilijke jaren 
bleef  hij  de bezielende leider die het  kleine groepje schakers bij  
elkaar wist te houden, omdat hij  terecht aanvoelde dat opheffing  
het  einde  zou  betekenen.  De  Combinatie  verliest  in  de  heer  
Hildebrand  een  uitnemende  voorzitter  die,  ofschoon  hij  een  
aardig partijtje wist op te bouwen, niet bepaald tot de topspelers  
behoorde  doch  door  zijn  grote  liefde  voor  deze  denksport  
door niemand overtroffen werd.
Hedenmiddag  om 1.30  uur  wordt  het  stoffelijk  overschot  op  de  
Algem. Begraafplaats alhier ter aarde besteld.”

“De laatste gang van de heer H.. Hildebrand.

De stoet passeerde de Chr. School Vischmarkt.

Vrijdagmiddag  had  onder  grote  belangstelling  de  begrafenis  plaats  van  de  heer  D.H.  Hildebrand,  
onderwijzer  aan de  Chr.  School  aan de  Vischmarkt.  Bij  de  plechtigheid  waren naast  het  hoofd  en  het  
personeel  der  school  ook  de  klasseleerlingen aanwezig  alsmede  afgevaardigden van het  bestuur  en  de  
onderkommissie, vertegenwoordigers der A.K. Kiesver. “Nederland en Oranje”, van de Geref. Mannenver.  
“Onderzoekt de schriften”en van de schaakvereniging “De Combinatie”.
Zo we reeds in ons vorige nummer  mededeelden heeft de heer Hildebrand de genoemde verenigingen met  
grote  toewijding  vele  jaren  als  bestuurslid  gediend.  Ook  vele  vrienden  en  oud-leerlingen waren  op  de  
Algemene Begraafplaats aanwezig om de laatste eer te bewijzen.
Ds. Jac. Andree  memoreerde aan de met vele bloemstukken gedekte groeve het onverwachte verscheiden zo  
kort voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De predikant merkte op dat de heer Hildebrand  
voor zeer velen een goed voorbeeld van deugdzaamheid en plichtsbetrachting is geweest. Hij bewandelde  
met vaste overtuiging de juiste weg die hij ook altijd zijn talrijke leerlingen heet gewezen.
Spr. bad de weduwe en de kinderen Gods onmisbare steun en kracht toe bij dit zware verlies dat ook zo vele  
anderen diep geschokt heeft.
Ook het hoofd der school, de heer G. Haarman, die vele jaren in de beste verstandhouding met meester  
Hildebrand mocht samenwerken herdacht de ontslapende als een voorkomend en welwillend collega wiens  
heilzame arbeid zeker vruchten zal dragen.
Namens de  familie  dankte  een  broer  van de overledene,  de  heer  H.  Hildebrand van Utrecht,  de  beide  
sprekers voor hun troostende woorden en de verdere aanwezigen voor de betoonde belangstelling. Op zijn  
verzoek werd gezamenlijk Gez. 40 : 1 gezongen.
Ds. Andree besloot de plechtigheid met het lezen van de Apostolische Geloofsbelijdenis.”

• Uiteraard de S.C.H. 80



       
De op deze foto nog jonge Hildebrand staat links op de achterste rij.

De twee jaren daarna waren enkele gebeurtenissen het vermelden waard. Als eerste was er de benoeming van 
van Karsen als secretaris van de OSBO, een functie die hij vele jaren zou uitoefenen.
Opnieuw was er een verhuizing. De club vond een nieuw onderkomen in “De Toerist” in de Bruggestraat.
Verder was er opnieuw een simultaanwedstrijd. Deze keer was de hoofdklassespeler C. Smit Uit Rotterdam 
als gast aanwezig:

“ De Schaakvereniging  “De Combinatie” (voorz. R. van 't Hoenderdaal) organiseerde maandagavond in  
haar clublokaal Bruggestraat 4 een simultaanseance waarvoor de hoofdklassespeler C. Smit uit Rotterdam  
was  uitgenodigd.  Deze  Maasstedeling  is  oud-PTT-kampioen  en  heeft  dus  heel  wat  ervaring  op  de  64  
vierkantjes. Men wilde de heer Smit geen beginnelingen voorzetten zodat hij met 17 borden te doen kreeg  
en... zo later bleek zich behoorlijk moest concentreren bij het herhaaldelijk passeren van zijn tegenstanders.
Onze schakers hebben zich kranig geweerd en dat pleit voor het peil van de Combinatie-leden. Zie hier de  
einduitslag: de heren D. Hesselink en F.J. Brouwer wisten hun partij te winnen en kregen begrijpelijk een  
stevige handdruk van de Rotterdammer. De heren J van de Beek, W. van Karsen en R. de Groot wisten remise  
te  bereiken,  hetgeen  tegen  een  hoofdklasser  toch  ook  altijd  nog  als  een  flinke  prestatie  mag  worden  
aangemerkt. Tja, de overige 12 borden konden ondanks hun weldoordachte combinaties de eer van de “De  
Combinatie” niet gewonnen geven. Och, hoe gaat het bij schaken en dammen: één minder gelukkige zet kan 
tot de genadeslag leiden! Al met al een prettige denksportavond die door de heer van 't Hoenderdaal met een  
woord van dank beëindigd  werd, waarbij de heer Smit een smakelijke verrassing werd aangeboden.” 

De nieuwe speellocatie bleek geen succes: te veel rumoer van televisie en bezoekers dus alweer ging het 
bestuur op zoek naar een alternatief. Een drietal leden, van der Lugt, Schraverus en Hesselink gingen op 
onderzoek uit met als resultaat dat het Chr. Militair tehuis een zaal beschikbaar had maar deze bleek jammer 
genoeg  veel  te  klein.  Het  Groene  Kruisgebouw  beschikte  over  ruime  zalen  maar  waren  niet  altijd  
beschikbaar. 
Het resultaat van dit zoekwerk was dat er voor de laatste mogelijkheid besloten werd en per donderdag 17 
september 1964 verhuisde de club naar de Frisialaan. Deze verhuizing behoedde de club voor het verlies van 
al hun speelmateriaal want in maart 1966  werd “De Toerist” door brand verwoest.

Op 5 februari werd er na een lange tijd weer eens en vriendschappelijke wedstrijd gespeeld. Tegenstander 
was de schaakvereniging PSV uit Putten. Het werd een ruime overwinning voor de Harderwijkers: 9 ½ – 3 ½ 
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In de jaren die volgden begon het ledenaantal weer 
te  stijgen  tot  rond  de  dertig  en  in  1965  kon  de  
penningmeester mededelen dat de begroting sluitend 
was.  Omdat  uitbreiding  van  het  aantal  borden,  
stukken en klokken hard nodig was en de club dat  
nog niet kon betalen werd op initiatief van van de  
Beek  de  leden  opgeroepen  om  materiaal  te  
schenken. Deze inzameling leverde acht borden en 
twee  klokken  op.
Een  jaar  later  werd  begonnen  met  een  
Bekercompetitie  die  naast  de  gewone  competitie  
gespeeld  werd.  De  indeling  werd  door  loting  
bepaald. 

Het  jaar  daarop,  in  1967,  werd  er  opnieuw  een  
simultaanwedstrijd  gehouden,  ditmaal  tegen  de  
Noordhollandse kampioen K. Steyn. 

“De Schaakvereniging “De Combinatie” hield een 
het begin van het seizoen een propaganda-avond in 
de  vorm  van  een  simultaanseance  door  één  der  
prominente schakers uit het westen.

De brand in de Bruggestraat. Voor deze avond waren zowel leden alsook 
belangstellenden  uitgenodigd  die  in  een  redelijk  

aantal acte de presence gaven. Na een welkomstwoord door de voorzitter, de heer P. van Wijngaarden, die,  
zeker niet ten overvloede, de regels van het simultaanspel nog eens voorlas, startte de heer Steyn om goed  
acht uur. Reeds in het eerste uur vielen er enkele slachtoffers. Het tweede uur echter kwam de grote slag en  
werden de meeste spelers uitgeschakeld zodat de simultaanspeler steeds sneller voor de borden verscheen.

De eerste die het zoet der overwinning mocht smaken was de heer Smit uit  Nijkerk, een gerenommeerd  
schaker. De enige overwinning die daarna nog door de opponenten behaald werd was die van de heer P. van  
Wijngaarden. Deze laatste speelde een zeer goede partij. Na aanvankelijk door het stauntongambiet van de  
simultaanspeler wat in de hoek te zijn gedrukt wist hij langzamerhand, met behoud van de pluspion, zich los  
te werken en zelf tot het initiatief over te gaan. Een dodelijke mataanval met twee torens langs de open h-lijn  
bracht deze tweede overwinning.
Ook een andere prominente schaker t.w. D. van Vuuren, legde de heer Steyn het vuur na aan de schenen.  
Lange tijd zag het er naar uit dat ook hij, die met voordeel uit de opening was gekomen, de volle winst zou  
binnenhalen. De heer Steyn echter had een gevaarlijke aanval geënsceneerd en na veel afruil en nog meer  
spanning werd het tenslotte remise.

Nog twee remises kwamen er uit de bus maar meer zou de heer Steyn niet toestaan.
Het was de pas naar het eerste tiental gepromoveerde heer v.d.Lugt die het been stijf hield en zich niet door  
de listen en lagen van de simultaanspeler  in de luren liet leggen. Een eveneens knappe remisepartij werd  
door de heer R. de Bruin geleverd. Deze schaker, die in Amsterdam zijn sporen reeds ruimschoots verdiende,  
bleek na een afwezigheid va enkele jaren uit de schaakwereld de kunst nog niet verleerd te zijn.

Toen de kruitdamp opgetrokken was  bleek dat  de  simultaanspeler  'n  prachtige score  van 82  ½ % had  
gemaakt. 
Na het dankwoord van de voorzitter sprak de heer Steyn zijn waardering uit voor de speelsterkte van de  
Harderwijker schakers. Een prettige en in alle opzichten geslaagde avond waarvan we hopen dat nog eens  
een reprise zal volgen.”
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Voorzitter van Wijngaarden (rechts) feliciteert Wolters met zijn kampioenschap (1967)

Vanaf 1967 speelde de “zaalkwestie” opnieuw op. Vooral Ribot vond dat er naar een alternatieve locatie 
gezocht  moest  worden.  Hoewel  de  zaal  op  zich  voldoende  was  en  de  samenwerking  met  Hamstra,  de  
beheerder van het gebouw, goed verliep was de vroege sluitingstijd een probleem.

Een ander punt van, soms verhitte, discussies was de speelavond. Door het in toenemende mate uitzenden  
van  voetbalwedstrijden  op  woensdagavond  bleven  veel  leden  weg  van  de  club.  Voorgesteld  werd  om 
voortaan op dinsdagavond te gaan spelen maar er werd daarover geen overeenstemming bereikt. Pas in 1969 
werd besloten om op deze avond te spelen.

De prestaties van het team in de OSBO in 1967 vielen tegen. Met slechts een ½ bordpunt verschil  kon 
degradatie worden voorkomen. Anders was dat in het seizoen 1968-1969. De club had een een zeer kleine  
kans op promotie maar was afhankelijk van  het resultaat van de koploper, O & O uit Kampen. Tijdens de  
laatste wedstrijd tegen Epe kon het team met slechts acht spelers uitkomen en daardoor ging de wedstrijd 
verloren.  Onverwachts  verloor  O  &  O  ook  zijn  laatste  wedstrijd  en  met  een  volledig  team  had  een 
overwinning er mogelijk wel ingezeten. Zo werd de promotie op een haar na gemist. 

In 1968 was van der Lugt 25 jaar onafgebroken lid van de club en zou dat nog vele jaren blijven volhouden.
Het aantal leden was in 1968 weer teruggelopen tot 24 senior- en 2 jeugdleden.

Op 16 oktober 1969 was Cortlever opnieuw te gast in Harderwijk voor een simultaanwedstrijd. Er waren 21 
leden van de club aanwezig om tegen hem uit te komen. Cortlever won 19 van de partijen, speelde remise 
tegen A. Goedkoop en verloor slechts één partij tegen van Vuuren.
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Een nieuwe competitie en de ideale locatie 1970 -1990

Het Groene Kruisgebouw aan de Frisialaan.

Een simultaan in Nunspeet

In  december  1971  werd  door  de  schaakclub  Nunspeet  een  simultaanwedstrijd  georganiseerd  waar  ook 
schakers van de Combinatie aan deel namen. Hun tegenstanders waren Cortlever en Withuis die het opnamen 
tegen elk 21 tegenstanders.  Beide schakers wisten 20 van hun partijen te winnen en verloren beiden van hun 
tegenstander uit Harderwijk: Siblesz won van Withuis en van Vuuren was succesvol tegen Cortlever, een 
resultaat dat hij al eens eerder had behaald.

OSBO-competitie

Het  aantal  leden  van  de  club  bleef  stijgen.  In  de  periode  1968-1976  waren  de  aantallen:  
24,28,31,41,34,42,39. Onder hen was het oud-lid Molemaker die de club in 1972 kwam versterken. Helaas 
bleef hij maar één jaar lid. Door dit aantal werd het mogelijk om een tweede team in de OSBO-competitie te  
laten spelen. Dit gebeurde in het seizoen 1971-1972  en dit team was meteen succesvol door te promoveren 
naar de tweede klasse.

Nieuwe locaties

Ook in 1970 hield de kwestie van de “ideale zaal” de club bezig. Door het stijgende ledenaantal  was de zaal  
van het Groene Kruisgebouw toch echt te klein geworden. In de zomer van 1972 werd daarom afscheid  
genomen van deze locatie en kwam de club terecht in de benedenfoyer van het Chr. College Nassau-Veluwe.
Al snel bleek dat ook deze locatie z'n nadelen had. Voor consumpties moest zelf gezorgd worden en als de 
foyer voor andere zaken in gebruik was moesten de schakers “uitwijken” naar een schoollokaal.
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Het was daarom niet verwonderlijk dat het nieuws dat er een nieuw sociaal centrum gebouwd zou gaan 
worden  met interesse gevolgd werd en toen in het voorjaar 1974 dit gebouw geopend werd reserveerde de 
club er  een zaal.  Dit  was eindelijk  een geschikte  locatie;  hoewel de club enkele  malen van zaal  moest 
wisselen als het ledenaantal veranderde  beviel het er zo goed dat we nu nog steeds spelen.

Een incident in Ermelo.

Zoals eerder verteld was de sfeer tussen de beide clubs uit Harderwijk en Ermelo uiterst onvriendschappelijk 
geworden na het verbreken van de fusie. Tijdens een wedstrijd in Ermelo tussen her VSG 2 en de Combinatie 
1 in februari 1972  leidde dit tot een incident.  Na afloop van deze wedstrijd diende de Combinatie een  
protest in bij de competitieleider, K. Nienhuis. Deze besloot echter het VSG in het gelijk te stellen:

“Betreffende de moeilijkheden aan bord 4 in bovengenoemde wedstrijd kan ik U het volgende mededelen:  
Zoals  reglementair  is  voorgeschreven worden bij  de  aanvang van de  wedstrijd  en  samenstellingen der  
tientallen uitgewisseld. Dit is daarom zo geregeld om te voorkomen dat het ene team de opstelling afstemt op  
die   van  de  tegenpartij.  Is  op  de  afgesproken  tijd  een  speler  (nog)  niet  aanwezig  dan  wordt  toch  de  
betreffende klok aangezet. Komt deze speler niet opdagen dan kan -en dat komt nogal eens voor- een reserve  
worden opgesteld.
Dat de betreffende speler van “De Combinatie” geweigerd heeft tegen deze reserve te spelen moet hem als  
een  fout  worden  aangerekend;  hij  had  in  elk  geval  moeten  spelen,  eventueel  onder  protest.  Een  
wedstrijdleider zal dan ook doorgaans voor een dergelijke speler de partij verloren verklaren.
Mijn beslissing luidt dan ook dat de partij gewonnen verklaard wordt voor VSG. Wel wil ik de heer Bosch  
verzoeken in de toekomst als wedstrijdleider zelf de nodige beslissingen te nemen en geen inmenging van  
buitenstaanders te tolereren.”

Omdat daardoor de wedstrijd door de Combinatie verloren werd nam het bestuur hier geen genoegen mee en 
zocht het hogerop bij het bestuur van de OSBO , de heer Perfors:

“In de op 11 januari jl. te Ermelo gespeelde competitiewedstrijd tussen VSG 2 en “de Combinatie 1” deed  
zich de hieronder te beschrijven situatie voor, waarin onze vierde-bordspeler weigerde te spelen. Zowel het  
VSG als de s.v. De Combinatie eiste op de gebruikelijke wijze bij de heer Nienhuis de partij voor zich op. De  
wedstrijdleider van de OSBO stelde het VSG in het gelijk. Daar de stand 4 ½ – 4 ½ was ging hiermee voor  
“de Combinatie” niet slechts één partij, maar zelfs een hele wedstrijd verloren.
Met dit schrijven tekenen wij bij het OSBO-bestuur, in zijn functie van commissie van beroep, protest aan  
tegen de door de heer Nienhuis genomen beslissing.

De gebeurtenissen die zich op de avond van de wedstrijd voordeden en de genoemde situatie bepaalden,  
waren de volgende:

De  wedstrijdleider  van het  VSG,  de  heer  Bosch,  en  de  wedstrijdleider  van “de  Combinatie”,  de  heer  
Vermeulen, overhandigen elkaar het papier waarop de opstelling van hun tiental staat vermeld. Als de loting  
plaatsgevonden heeft wijst de heer Bosch de spelers hun plaats. Hij spreekt een kort welkomstwoord. Als  
hierop  de  wedstrijd  begint  is  de  vierde-bordspeler  van  het  VSG,  de  heer  K*,  nog niet  aanwezig.  Zijn  
tegenstander, de heer van Wijngaarden, die wit heeft, doet zijn eerste zet (1. e4 ), drukt zijn klok in en wacht  
af. Na een minuut of tien vraagt de heer Bosch aan de heer van Wijngaarden of hij een andere tegenstander  
accepteert. De heer van Wijngaarden antwoordt verbaasd dat hij toch al een tegenstander heeft. De heer  
Bosch verwijdert  zich en even later verschijnt  tegenover de heer van Wijngaarden ene heer Bekker die  
schreeuwend  vraagt  of  hij  “de  door  ons  aangeboden  tegenstander  accepteert  of  niet.”  De  heer  van  
Wijngaarden  geeft  hetzelfde  antwoord.  De  genoemde  heer  Bekker  herhaalt  dan  tot  twee  maal  toe  met  
stentorstem zijn vraag en maakt vervolgens de heer van Wijngaarden uit voor onsportief. Als de heer Bekker  
naar een andere hoek van de zaal verdwenen is en de heer van Wijngaarden naar een andere partij staat te  
kijken, komt een ons niet bekend persoon op het vierde bord af, doet een zet en drukt de klok in. 

*Naam door mij verwijderd.
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Om ongeveer 10 over negen blijk ons dat de heer K. gearriveerd is: hij zit ergens in de zaal met een medelid  
te spelen.

De wedstrijdleider van de Combinatie claimde winst voor deze partij in een brief aan de heer Nienhuis van  
16 januari. Hij schreef daarin o.m.: 
“Gezien deze feiten claimt het bestuur van de Combinatie deze partij  als winst, en wel om de volgende  
reden:

1. Art. 22 lid 1 van het OSBO competitiereglement: de opstellingen zijn tegelijkertijd overhandigd.
2. Art. 23 lid 3 van het OSBO competitiereglement: op het in onderling overleg vastgestelde tijdstip ( ± 

8 uur) zijn de klokken op gang gebracht.
3. Hr. G.J. K. weigert bij zijn aankomst alsnog te gaan spelen.”

In zijn antwoord van 4 februari verklaarde de heer Nienhuis: ( hierna volgt het al genoemde antwoord )

Naar aanleiding van dit antwoord willen wij graag het volgende onder uw aandacht brengen:
Het stelt ons teleur dat de heer Nienhuis zijn uitspraak niet baseert op enig artikel van enig reglement, maar  
uitsluitend op zijn persoonlijke mening. (Hij meent dat een reserve opgesteld kan worden; naar zijn zeggen  
gebeurt dit nogal eens; hij meent dat men in ieder geval moet spelen.) De persoonlijke mening van de heer  
Nienhuis is natuurlijk zeer respectabel, maar men kan van ons in redelijkheid niet verlangen dat wij haar  
kennen. Aangezien nu een belangrijker principe van ons aller rechtsgevoel inhoudt dat iemand alleen dan  
gestraft kan worden voor een bepaalde verrichting als hij met de strafbaarheid ervan bekend kan zijn, mag  
men “de Combinatie” voor de weigering te spelen, niet straffen.

De heer Nienhuis merkt op dat uitwisseling der opstelling laats heeft om te voorkomen dat het ene team zijn  
opstelling aan die van het andere aanpast. Deze opvatting is ongetwijfeld juist. Het behoeft geen betoog  
waarom een dergelijke  aanpassing uit  den boze is:  zij  is  te  enenmale in  strijd  met  één van de van de  
grondregels van het schaakspel, die voorschrijft dat de twee partijen gelijke kansen hebben. De regeling  
echter die de heer Nienhuis voorstaat is, naar onze vaste overtuiging, evenzeer in strijd met dit principe en  
wel in twee opzichten:

a. Zij maakt een vergaande aanpassing mogelijk voor de partij die alsnog een invaller mag opstellen 
en van de keus van die invaller kan laten afhangen niet alleen van de kleur, maar ook nog van de al 
gespeelde eerste zet.

b. Zij bevoordeelt de thuisspelende partij, die immers gewoonlijk reservespelers bij de hand heeft.
Hierbij dient aangetekend dat de opvatting als zou de eventuele invaller altijd een minder sterke  
speler zijn  dan de officieel  opgestelde,  naar onze mening onjuist  is.  Vele verenigingen -ook de  
Combinatie-  hebben  leden  die  om  een  of  andere  reden  slechts  in  noodgevallen  aan  de  
bondscompetitie willen deelnemen. Het is zeker niet denkbeeldig dat een van hen zich in een geval 
als hier bedoeld beschikbaar zou stellen. Het reglement (art 13, lid 5) verbiedt zijn opstelling alleen 
als hij een klasse sterker speelt dan de aanvankelijk opgestelde speler. Speelt hij even sterk of iets 
sterker, dan geldt die bepaling niet.

Dat  wij in onze opvatting niet alleen staan blijkt ons inziens duidelijk uit het reglement van de “Noord  
Brabantse Schaakbond” (Tilburg, 29 augustus 1964) Artikel 35(pagina 10) van dit reglement luidt:
“Voor de aanvang van de wedstrijd overhandigen de beide teamleiders elkaar gelijktijdig de opstelling van  
hun teams, welke opstelling vanaf dat moment voor die wedstrijd bindend is. Wijzigingen op opschuivingen  
mogen slechts plaats vinden onder volledige en uitdrukkelijke accoordbevinding van beide teamleiders.”
 
Op grond van bovenstaande overwegingen, inhoudende dat

1. De Combinatie niet gestraft mag worden en
2. De Combinatie gehandeld heeft in overeenstemming met het principe van de gelijke kansen en dus in  

overeenstemming met de geest van het reglement,
3. verzoeken wij U, de uitspraak van de heer Nienhuis ongedaan te maken en de partij in kwestie voor  

De Combinatie gewonnen te verklaren.”
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Het  was  jammer  voor  de  Combinatie  maar  het  OSBO-bestuur  volgde  het  besluit  van  de 
wedstrijdleider  en de uitslag werd niet gecorrigeerd.

Een vredesaanbod.

Drie maanden na dit voorval ontving het bestuur van het VSG een aanbod om eindelijk eens een einde te 
maken aan de te lang lopende vete.  Dit  aanbod ging vergezeld van een uitnodiging om in Ermelo een  
“massakamp”  te  komen  spelen.  Het  bestuur  zat  met  de  kwestie  verlegen.  Een  dergelijk  vredesaanbod 
weigeren zou de situatie er niet beter op maken maar het probleem was dat niemand op de club er iets voor  
voelde om zo'n wedstrijd te spelen. Uiteindelijk won het gezonde verstand van de gevoelens en op 25 april  
zaten 28 Harderwijkse schakers achter het bord gereed om het tegen een even groot aantal spelers uit Ermelo 
op te nemen. Verrassend genoeg eindigde deze wedstrijd in een overwinning van de Combinatie.
De jaren daarna werd er een serie ontmoetingen gespeeld die allemaal door het sterkere Ermelo werden 
gewonnen. 
Tijdens de ontmoeting in 1984 was er echter een incident. Tijdens zijn toespraak beschuldigde de voorzitter  
van het VSG de Harderwijkers van onsportief gedrag. Mogelijk was het niet zo bedoeld  maar het was een 
ongelukkige opmerking. De Harderwijkers negeerden de opmerking en speelden de wedstrijd gewoon uit  
maar dat was niet het einde van deze kwestie.

Uit de notulen van de ledenvergadering van 24 januari 1984:
“De toespraak van de voorzitter van VSG is diverse leden in het verkeerde keelgat geschoten. Uitvoerig  
wordt gediscussieerd over stoppen of doorgaan met de jaarlijkse “happening(?)”. Uiteindelijk komt er het  
volgende uit: De voorzitter zal kontakt opnemen met het VSG-bestuur en om opheldering vragen. Daarna  
kan alsnog een besluit genomen worden.”

Bestuursvergadering op 24 mei 1984:
“Na het welkom van de voorzitter deelt deze mede dat er een brief van de heer Becker uit Ermelo onderweg  
is i.v.m. het incident op de laatst gehouden wedstrijd Ermelo-Harderwijk. Na ontvangst van deze brief zal de  
zaak als afgehandeld worden beschouwd.”

Daarmee kwam er een einde aan deze kwestie. Jammer genoeg is de brief in kwestie niet bewaard gebleven.

Een nieuwe competitie.

Al  decennia  lang  gebruikte  de  club  het  groepensysteem voor  de  competitie,  met  alle  nadelen  die  daar 
onvermijdelijk  aan  vast  zaten:  promotie-degradatiewedstrijden,  niet  uitgespeelde  competities  door 
wegblijven of vertrek van leden. Nieuwe leden moesten worden ingepast. Spelers die hun competitierondes 
hadden gespeeld moesten wachten op  de achterstallige partijen en bleven daarom vaak weg. Bij de start van  
het seizoen 1976-1977 kwam daar een einde aan toen besloten werd om voortaan het systeem-Keizer te gaan  
gebruiken. Dit systeem bleek zo te bevallen dat een variant daarvan nog steeds gebruikt wordt.
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Portret van een onderwijzer.

Molemaker was één van de oprichters van “Het Witte Paard” in 1935 en bleef jarenlang de voorzitter van deze club.
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Geen fusie met Nunspeet.

In april  1978 ontving de secretaris van de club, naar aanleiding van een telefoontje van zijn collega uit  
Nunspeet, de volgende brief:

“In  aansluiting  aan  het  met  u  gevoerde  telefoongesprek  betreffende  een  eventuele  fusie  tussen  SV de  
Combinatie en SV Nunspeet geef ik u hierbij ter verduidelijking een toelichting waarin ik de belangrijkste  
punten weergeef.

Eerst de overwegingen en o.i. gunstige omstandigheden voor het vormen van één schaakvereniging.

1. Het is vrijwel uitgesloten dat de Combinatie of Nunspeet er zelfstandig eens in zullen slagen om  
door te dringen tot de K.N.S.B.-competitie. De belangrijkste oorzaak is dat de clubs over te weinig  
sterke spelers beschikken om een sterk homogeen 1e tiental te kunnen vormen.

2. De  omstandigheid dat  de Combinatie  teams heeft  in  de 1e en 3e klasse  van de OSBO is  voor  
indeling bij een fusie aantrekkelijk te noemen.

3. De schaakavond van de Combinatie is op dinsdag en van Nunspeet op donderdag. Bij een fusie  
kunnen de spelers dus indien gewenst beide avonden benutten.

4. Zoals uzelf reeds opmerkte kan als voorbeeld voor ons dienen de fusie tussen ZSG Zwolle en O&O  
Kampen. Tijdens een schaakwedstrijd in Kampen heb ik enige leden gevraagd of zij de fusie en de  
gang van zaken bevredigend vinden. De reacties waren zonder meer positief. Wat vooral van belang  
werd geacht was het feit dat door de speelavonden in Zwolle en Kampen te handhaven de onderlinge  
banden normaal zijn gehandhaafd.

Onze zienswijze bij het tot stand komen van een fusie komt op het volgende neer.

a. De schaakavonden in Harderwijk op dinsdag en in Nunspeet op donderdag blijven gehandhaafd.

b. De spelers op beide avonden aan de interne competitie deelnemen wat de opvoering van de speelsterkte  
zal bevorderen.

c. Het 1e team speelt in de 1e klasse van de OSBO en wordt gevormd door de sterkste spelers van de 1e  
teams van de Combinatie en Nunspeet.
Het 2e team  voor de 2e klasse wordt gevormd door de overblijvende spelers. In der 3e klasse kunnen er 2  
teams worden opgesteld. Een team met spelers uit Harderwijk en een team met spelers uit Nunspeet.

Wij hopen dat u eveneens van mening is dat versterking van de regio ons allen ten goede zal komen en wij  
zouden het zeer op prijs stellen om over één en ander met uw bestuur van gedachte te wisselen.”

Nadat bleek dat niemand van de club er de voordelen van in zag en met de herinneringen van de nasleep van  
de fusie met Ermelo nog in het achterhoofd werd besloten om het niet te doen.
De secretaris stuurde de volgende brief terug:

“In antwoord op uw brief van 3 april jongstleden delen wij u mee dat wij geen behoefte hebben aan een  
samenwerkingsverband zoals u dat voorstelt; sterker, wij zijn er wat huiverig van.
Het optreden in de externe competitie geeft immers een aparte band tussen de teamgenoten, die de sfeer op  
de vereniging ten goede komt, althans indien de teamleden van dezelfde vereniging deel uit te maken. Dit  
positieve effect zal in de door u beoogde regeling tenminste gedeeltelijk tenietgaan, zelfs al zouden enige  
leden zowel in Harderwijk als in Nunspeet aan de huishoudelijke competitie deelnemen.
Bovendien  -maar  deze  overweging is  ons  inziens  minder  belangrijk-  geloven  wij  niet  dat  Nunspeet  en  
Harderwijk (zoals Zwolle en Kampen) samen een team op de been kunnen brengen dat tot de KNSB zal  
doorstoten. En daarbij: promotie is aardig maar niet noodzakelijk. Dat zou pas zo zijn als verschillende van  
onze spelers in de externe competitie gedwongen waren het op te nemen tegen tegenstanders met aanzienlijk  
schaakcapaciteiten. Die situatie doet zich echter niet voor.
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Het spijt ons dat wij u niet terwille kunnen zijn, maar u zult, gegeven het bovenstaande, begrijpen dat wij  
moeilijk een andere beslissing konden nemen.”

En dus bleven de beide club zelfstandig.

Jeugdschaken en schoolschaken.

De club had in het verleden al diverse pogingen ondernomen om aan jeugdschaken te beginnen, met meer of  
minder  succes.  Onder  leiding  van  M.  Aartsen  werd  deze  activiteit  opnieuw  opgestart  en  de  club  had 
jarenlang een bloeiende jeugdafdeling. Na het plotselinge overlijden van Aartsen werd zijn werk door andere  
leden voortgezet. Verschillende jeugdteams speelden met succes in de OSBO-jeugdcompetitie.

Een ander fenomeen was het schoolschaak. Ook dat was al eerder geprobeerd door de club. Teams van de 
diverse scholen uit Harderwijk speelden toernooien tegen elkaar. 

Een schoolschaaktoernooi uit 1985
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Snelschaken in Apeldoorn en Beverwijk.

Vanaf 1976 werd door de OSBO in de kantine van het belastingkantoor te Apeldoorn jaarlijks een 
snelschaaktoernooi voor teams georganiseerd. De Combinatie heeft daar jarenlang aan meegedaan en niet 
zonder succes. Er werd gespeeld met 1 tot 3 teams, elk bestaande uit vier spelers. In 1979,1981 en 1984 
slaagde het eerste team er in om in hun klasse het toernooi te winnen en mocht daarom deelnemen in de 
Nederlandse kampioenschappen snelschaken in Beverwijk.

Ereleden.

Behalve de al eerder genoemde Molemaker heeft de club nog drie andere ereleden gekend. Dit waren D. 
Wakkee, W. van Karsen en J.W. van der Lugt. Zij kregen allen het erelidmaatschap voor hun verdiensten 
voor de club.
Wakkee was jarenlang penningmeester en teamleider van het derde team. Van Karsen  was secretaris van de 
club  en  ook  jarenlang  secretaris  van  de  OSBO.  J.W.  van  der  Lugt  was  langdurig  competitieleider  en 
commissaris van materiaal. Hij werd  één keer clubkampioen  en met zijn 55-jarig onafgebroken lidmaat- 
schap – van 1943 tot zijn overlijden in 1998 – is hij het voor zover bekend het langst lid van de club geweest.  
Hij werd tot erelid benoemd in 1983 en in mei 1993 kreeg hij bij zijn 50-jarig lidmaatschap een erespeldje 
van de KNSB.

W. van Karsen J.W. van der Lugt
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Een succes in de OSBO en achteruitgang 1991 – 2010

De Kiekmure in 2006

Vanaf de jaren negentig zijn er op de club niet veel bijzondere dingen meer gebeurd. De leden hielden zich  
bezig met spelen voor de competitie, de bekercompetitie en in de OSBO. Helaas zijn de notulen en verslagen 
uit de periode 1986 – 2003 niet bewaard gebleven en in 2001 kwam er ook een einde aan het Schilders  
Nieuwsblad zodat er ook geen krantenberichten meer beschikbaar zijn.

In 1992 werd nog een keer een massakamp tegen Ermelo gespeeld die door de laatste club met 10 ½ – 9 ½ 
gewonnen werd. Na dit jaar is deze massawedstrijd niet meer gehouden.

In  de  OSBO-competitie  behaalde  de  club  in  1992  een  geweldig  succes  door  te  promoveren  naar  de  
promotieklasse, een prestatie die daarvoor nog nooit geleverd was. Het jaar daarop wist het team zich met  
succes te handhaven in deze klasse maar had de pech dat door degradatie van OSBO-teams in een  hogere  
klasse de Combinatie toch degradeerde. Het jaar daarop ging het zo slecht dat het team opnieuw degradeerde 
naar de tweede klasse. Daarna kwam het team afwisselend in deze beide klassen uit. 

In 1996 speelden een aantal leden in de Kiekmure een wedstrijd tegen de computers van de Harderwijker  
Computerclub.  De  menselijk  schakers  verwachtten  geen  moeite  te  hebben  om  hun  elektronische 
tegenstanders te slim af te wezen maar er was duidelijk spraken van onderschatting. Nadat de jeugdspelers  
van de Combinatie het  onderspit  hadden gedolven deden de seniorschakers het  niet  veel  beter  zodat  de  
Combinatieleden beschaamd moesten constateren dat de computers hen de baas waren geweest.

In 2000 werd door de club begonnen met een Nieuwjaarstoernooi dat uitgroeide tot een jaarlijks succes  
waaraan niet alleen spelers van de Combinatie aan deelnamen maar ook schakers van buiten de club wisten 
de weg naar Harderwijk te vinden. 
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Het toernooi in 2000.

En verder....

Na 2000 begon de club de landelijke trend te volgen en kwam in een periode van achteruitgang terecht.  
Geleidelijk maar onverbiddelijk verminderde het aantal leden, van ruim 30 tot ongeveer 20 in 2012. Hoe zal  
het de club verder vergaan? Zal de club het 100- jarig bestaan nog kunnen vieren? Al eerder zijn er hoogte-  
en dieptepunten geweest en steeds is de vereniging erin geslaagd deze te boven te komen. De toekomst zal  
het leren! 
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De winnaars.

De beschikbare bronnen maken het niet mogelijk om een volledig overzicht te maken van de kampioenen en 
bekerwinnaars  van  de  club.  In  de  jaren  veertig  en  vijftig  waren  er  tijdens  een  seizoen  vaak  meerdere 
competities zoals een aparte winter- en een zomercompetitie. Soms was er ook een “open” kampioenschap 
waaraan ook niet-leden aan deelnamen.  Vaak worden er  in  de jaarverslagen en notulen  geen kampioen 
genoemd  en ook er zijn er over een aantal jaren helemaal geen gegevens beschikbaar.
Onderstaand overzicht is dus niet geheel betrouwbaar en verre van compleet. De jaartallen die genoemd zijn 
betreffen het jaar waarin de competitie eindigde.

De kampioenen:

1932 L. Huberts, 1945 J. Meyer, 1946-1947 G. den Hollander, 1948 J. van Raalten, 1949 J. Denee, 1950 G.  
den Hollander, 1951 H. Nijkamp, 1953, J.W. van der Lugt, 1955 J. Meyer, 1963 F. Ribot, 1964 J. van de  
Beek, 1965 R. de Groot,1966-1970 J. Wolters, 1974 C. Gouw, 1975-1978 J. de Berg, 1980 F. van der Lugt,  
1982 C. Gouw, 1984 J. de Berg, 1998 F. van der Lugt, 1999 J. de Berg, 2000 J. de Berg, 2001 J. de Berg, 
2002 A. Mellema, 2003 J. de Berg, 2004 F. van der Lugt, 2005- J. de Berg, 2006 F. van der Lugt, 2007 J. De  
Berg, 2008 F. van der Lugt, 2009 J. de Berg, 2010 J. de Berg.

De bekerwinnaars:

1984 J. de Berg, 1987 J. Wolters, 1991 H. Geesink, 1994 F. van der Lugt, 1997 F. van der Lugt, 1998 F. van 
der Lugt, 1999 J. de Berg, 2000 E. Lubbersen, 2001 F. van der Lugt, 2002 G. Vromen, 2003 G. van Keulen, 
2004 J. de Berg, 2005 J. de Berg, 2006 F. van der Lugt, 2007 G. Davitashvili, 2008 J. de Berg, 2009 F. van  
der Lugt, 2010 F. van der Lugt.
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