
Al 15 jaar gaat dit groepje in deze 
trouwe ouwe brik naar het Hoogoven/Corus 
Schaaktoernooi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieder jaar verbazen de Koedijkers Jan van Dam,Jan Piersma en Dirk Slikker zich weer dat de 

Schagenees Henk Bouwmeester, gewaardeerd lid van Magnus, met hetzelfde witte oude opeltje aan 

komt tuffen. De originele witte lak, wat is er eigenlijk nog origineel aan deze auto?,  is inmiddels 

gebroken wit geworden maar ik moet zeggen, het misstaat niet. 

Net of we deskundig zijn op autogebied vertellen we Henk wat er zoal aan zijn auto mankeert.  

Henk laat zich ieder jaar weer niet uit het veld slaan en zegt steevast: “Er mankeert niets aan en 

volgend jaar kom ik weer met deze auto”. 

De enige reden die wij kunnen bedenken om deze oldtimer aan te houden is dat hij schaakgeluk brengt  

bij het Corus-toernooi  (Henk haalde,voor zijn doen, zeer verdienstelijk 3½ punt in groep 7) 

Zelfs verdenken wij hem ervan dat hij dit oude karretje alleen voor de Corus gebruikt en thuis een 

normale auto voor de deur heeft staan.     Om ons te pesten! 

Te pesten ja, want probeer niet de zijramen open te draaien, een tennisarm is 

het minste wat je overhoudt.  

Wat dacht je van de geluidsinstallatie. Je hoeft gerust niet een leuk cd-tje mee 

te nemen want er past alleen maar een cassette in. Wie heeft er tegenwoordig 

nog cassettes?,  ja, Henk. 

Het enige voordeel van voorin zitten is dat het geluid van de cassetterecorder 

achter veel harder is dan voor. Heel handig als de liefde/haat vrienden 

Dammie en Slik achterin weer eens ruzie maken. 

Even de cassette erin van Oene Maine Matsj Tirol van Willy Batenburg,  

„t geluidsknopje flink naar rechts draaien en ze zijn niet meer te verstaan.  

Verder wil ik altijd als bijrijder de bestuurder Henk behulpzaam zijn met 

eventuele gevaren die van rechts komen. Dus niet, de rechter buitenspiegel 

was er afgevallen en daarna met plakband niet al te stevig weer aan het opeltje bevestigd. 

Dat hij op de zondagmiddag tijdens de snertmaaltijd niet wilde starten kan iedereen overkomen, niet 

waar!  Zo kan ik nog wel even door gaan, maar dat doe ik niet ,want ergens diep in mijn hart 

wil ik dat Henk volgend jaar weer met zijn geluksautootje ons op komt halen.  

En ik denk dat Dammie en Slik daar ook zo over denken! 

Willy Batenburg, 

wie kent hem 

niet… 

JéPé 


