
Onze vereniging bestaat binnenkort officieel 25 jaar.  
Een beknopt overzicht van de eerste roerige jaren 
 

In de herfst van 1983 plaatste de Stichting „t Zuydoutaerlandt een oproep in het dorpskrantje 

van Koedijk “De Schakel” of er onder de inwoners van Koedijk interesse is voor de 

schaaksport.  

Die was er zeker want de Tuffen(Cor en Jaap Hartog uit Koedijk) schaakten al bij DOS uit 

Alkmaar. De Tuffen , Hans Schoon, P.C.Janssen en Jan Piersma reageerden op deze oproep. 

De eerste bijeenkomst was gepland in een klaslokaal van de lagere school De Zandloper in 

Koedijk.  

De conciërge van de lagere school Roel de Vries was ook aanwezig en regelde wat te drinken.  

Hij werd meteen ook enthousiast en we besloten om op bescheiden wijze te starten met een 

schaakclub. Ons speellokaal zou voorlopig de lagere school worden(De  Rietschoot was nog 

in aanbouw). Al gauw ging het als een lopend vuurtje door het dorp dat er een schaakclub was 

opgericht en al snel meldden zich een aantal nieuwe leden waaronder Cees Bregman, Henk de 

Waal, Cor Nuyts, de Pronkies, Chris Roskam sr. en jr.,  Joop van Lingen en Carel Ihns. 

Per 1-1-1984 hadden we al 19 leden! De meegebrachte eigen schaakspullen en de paar 

schaakbordjes van de lagere school waren al gauw niet meer toereikend en zo werd besloten 

om de contributie af te dragen aan de Stichting ‟t Zuydouterlandt die dan nieuw 

schaakmateriaal voor ons ging aanschaffen. 

Hoe goed Roel de Vries ook zijn best deed, het klaslokaal was nou niet bepaald gezellig en al 

gauw werd besloten om naar de noodkantine te gaan op het terrein van de sportvereniging SV 

Koedijk van de kersverse tennisvereniging Daalmeer . Die kantine werd na 3 maanden al weer 

gesloopt en we dachten geen zaalhuur dus weer lekker terug te gaan naar de lagere school. 

Daar stak de Gemeente een stokje voor. Het verenigingsgebouw De Rietschoot is speciaal 

gebouwd voor verenigingen dus waren we gedwongen om naar De Rietschoot(met z‟n hoge 

huurprijs) te gaan. De afdracht van onze contributie aan de Stichting was een blok aan ons 

been. We wilden daar zo spoedig mogelijk van af en in onderling overleg werd later besloten 

dat we de schaakmaterialen over konden nemen en zelf de zaalhuur zouden betalen. Een 

anoniem lid , de barroddel kwam al gauw uit  op ene  Sr., stelde zich garant voor f1000,00 

zaalhuur en later nog met een schenking van f500,--. 

 

Het bestuur werd gevormd:voorzitter-Roel de Vries;secretaris-Jaap Hartog; penningmeester - 

Carel Ihns (al heel spoedig opgevolgd door Cor Nuyts). Het bestuur werd later nog uitgebreid 

met een wedstrijdleider intern-Henk de Waal;wedstrijdleider extern-Chris Roskam jr.;adjunct 

voorzitter-Willem Fiechter;algemeen adjunct-Cees Bregman. Wat een kader!!  

De jeugdcommissie(ja, we hadden reeds 11 jeugdleden) bestond uit Roel de Vries, Chris 

Roskam sr. en Willem Fiechter.  

Het clubblad werd verzorgd Jan Piersma. De naam De Bordewisser werd bedacht door Wim 

Lammerschaag in maart 1984. 

Inmiddels was het schaakmateriaal ook aanwezig en de eerste ontmoeting(25-1-1984) tegen 

een andere vereniging was een feit. De vriendschappelijke wedstrijd werd  4½-4½ tegen 

Warmenhuizen.  

Zo trots als een aap hadden we ons ook in januari 1984 als nieuwe vereniging aangemeld bij 

de NHSB. 

Aansluitend werd er besloten dat de chauffeur bij externe uitwedstrijden een vergoeding 

mocht vragen aan de medepassagiers voor de benzinekosten!!!!!!! (geen chauffeur heeft ooit 

een cent ontvangen). 

 



December 1984: Sinterklaasfeest voor de jeugd. Leiders en jeugd hadden lootjes getrokken 

maar van  één de jeugdleden was het lootje in de wasmachine geraakt en wist hij niet meer 

wie hij had getrokken. Lichte paniek, zelfs bij de „jeugdleden‟ de mevrouwen  Tini 

Bloothoofd en Irene Wilbrink. 

Woensdagavond 19 december 1984(ja,ja, woensdagavond was toen onze speelavond)het 

eerste snelschaaktoernooi . Ieder kreeg een fles 

wijn mee naar huis. Winnaar was het lid van 

verdienste  

 

In december 1984 gingen we reeds naar het 

snelschaaktoernooi in Warmenhuizen. Met 9 

man gingen we in 2 kleine autootjes richting 

Warmetuut. Op de terugweg zaten er liefst 6 

man in het autootje van Roel de Vries. 

Legendarisch is dat Henk de Waal regelmatig de 

handrem in z‟n kont voelde en de versnellingspook langs zijn benen voelde schuren. 

 

Juni 1985:  Inmiddels heeft onze vereniging 22 leden en 15 jeugdleden.  

Op 5 juni 1985 werd ons eerste schaaktoernooi georganiseerd. Er waren 12 deelnemende 

teams en er werd gespeeld in de sportkantine van SV Koedijk. Weinig kosten en er werden 

4000 loten verkocht! 

Winnaar van 1
e
 toernooi werd Lange Rochade en tweede werd MSC 1 uit Den Helder. 

De wedstrijdleiding was in handen van Cor Nuyts en Cees Bregman. Er zouden nog vele jaren 

volgen. 

 

Met ingang van het seizoen 85-86 wordt nu op de dinsdagavond gespeeld! 

Voor het eerst wordt er ook voor de beker gespeeld. De uiteindelijke winnaar gaat er met de 

Jaap-Joop-beker vandoor.  

Er zijn nu 26 senioren leden. 

Huidig bestuur: voorzitter -Roel de Vries; vice-voorzitter -Willem Fiechter; secretaris -Jan 

Piersma; penningmeester –Cor Nuyts; 

wedstrijdleider extern –Arno Vrins; 

wedstrijdleider intern –Henk de Waal; lid –

Cees Bregman.   

 

Opmerkelijk was ook dat vanaf dit seizoen 

leden oud papier konden inleveren bij JéPé 

die in zijn achtertuin een papiercontainer had 

staan en hem regelmatig liet legen door firma de 

Vries. Bracht weer wat centjes op voor de 

penningmeester. Toen de papierprijs ging zakken 

en leden ook papier dumpten bij zijn huis terwijl 

hij op vakantie was is in huize Piersma besloten, 

in goed overleg, om met deze actie te stoppen.  

 

Verder hadden we nog de pennenactie. Voor  

f 600,-- kochten we 1000 sts balpennen met 

opschrift+2 gratis fietsen. De pennen werden voor 

een gulden verkocht en de fietsen waren hoofdprijzen bij de eerste 2 schaaktoernooien. 

Penningmeester Cor alweer blij. 

6 man in het kleine autootje 

 Alleen in  dozen       

 

of bundelen graag 



 

Han van Os is inmiddels ook onze club komen „versterken‟. Opmerkelijk is dat hij bij de 

jeugd en bij de senioren speelt. In beide competities stond hij op de laatste plaats. Heb ik dat 

meer gezien? 

 

 

Verrassende rubrieken in die periode  in de Bordewisser waren de 

“Ton‟s Tips” van Ton(Rambo) IJzerman en “Een schot terug in de 

tijd” van Henk de Waal. 

 

In 85-86 is men ook begonnen met de Alternatieve competitie om 

te bevorderen dat iedereen op de clubavond kon schaken, zelfs 

werd er een schaakcomputer aangeschaft en zou er een bescheiden 

bibliotheek worden opgezet!!!!! Waar zijn de computer en de 

bibliotheekboeken eigenlijk gebleven? 

 

--Vermeldingwaardig is dat vanaf seizoen 86-87 onze huidige 

voorzitter reeds deze functie bekleed 

--De jeugdafdeling stond nu onder de bezielende 

leiding van Siem Nibbering. 

 

15-12-86. Externe wedstrijd VVV 4 – Koedijk   

uitslag 5-3.             

Bord 3    A.Buter - C.Bregman  ½-½.  

In deze wedstrijd kregen onze spelers Ton 

IJzerman, Roel de Vries en Joop van Lingen een 

gele kaart van de wedstrijdleider. Zonder overleg 

bleven ze door spelen!  

 

Dat waren nog eens tijden!         

    JéPé 

--------------------------------------------------------- 


