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Bestaat Promotie?

Woord vooraf
De geschiedenis van zestig jaar schaakvereniging Promotie heeft de nodige
verhalen opgeleverd die het verdienen opgetekend te worden. Dat hebben we
tien jaar geleden gedaan. En dan doen we opnieuw. Dit boekwerk is een
beschrijving van het afgelopen decennium. Zeker het laatste jaar daarvan
heeft zijn sporen nagelaten. Niet zo zeer sportief, maar vooral in het
persoonlijke. Want het wel en wee van clubgenoten laat ons niet onberoerd.
Het is gepast om met trots terug te kijken op zestig jaar Promotie. Maar daar
mag het niet bij blijven. Want zoals het ooit een uitdaging was om het
schaken in Zoetermeer op te bouwen, is het nu onze opdracht dat de komende
jaren Promotie in de behoefte blijft voorzien van Zoetermeerse schakers,
jong en oud. Die behoefte is in die 60 jaar veranderd. Ik noem alleen maar de
opkomst van internet waardoor mensen heel gemakkelijk buiten clubverband
met elkaar kunnen schaken op het tijdstip dat hen uitkomt.
Wie kennis neemt van de geschiedenis van Promotie weet dat we in staat zijn
geweest ons te ontwikkelen tot een van de grootste en sterkste schaakclubs in
de Haagse regio. De nodige talenten hebben zijn bij ons opgekomen, er zijn
kampioenschappen gevierd en de wekelijkse clubavond is voor de meesten
de avond om schaakvrienden te ontmoeten. We hebben meer gedaan dan
alleen maar geschaakt. Vanuit dat zelfvertrouwen mogen we de volgende
jaren ingaan.

Jaap van den Berg
voorzitter
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Een nieuw millennium
In een nieuw millenium verandert alles, het verleden wordt nostalgie. Maar
in werkelijkheid komen de meeste veranderingen geleidelijk en als er scherpe
breuken in de geschiedenis optreden, dan gebeurt dat meestal niet precies op
eeuwwisselingen.
Zo ging het ook bij Promotie. De vereniging had in 2002 haar vijftigjarig
bestaan gevierd en was een nieuw millennium binnengetreden. Vervolgens
ging zij over tot de orde van de dag. Dat heeft zij lang niet slecht gedaan.
Terwijl elders schaakverenigingen verdwenen en ledenaantallen terugliepen,
bleef Promotie ongeveer gelijk. Hoewel … de mensen veranderen. Sommige
leden vertrokken of overleden, nieuwe leden kwamen erbij. Een bloeiende
jeugdafdeling zorgt ervoor dat de vergrijzing niet toeslaat. Toch moest in
sportief opzicht een stapje terug worden gezet.

Seizoen 2002-2003: Jubileum en nèt geen
promotie
In oktober bestaat Promotie 50 jaar en dat wordt natuurlijk flink gevierd. Op
de jubileumdag is er een groot jubileumtoernooi, dat na spannende strijd
gewonnen wordt door Bruno Carlier. Treffend is dat “het licht uitviel toen
Henk Noordhoek zijn tegenstander door de vlag joeg”. ’s Avonds is er een
geslaagde grote feestavond voor alle leden en oud-leden, met feestelijke
redes van HSB-voorzitter Henk Happel, voorzitter Ben Ahlers, wethouder
Feijen, Frans Cayaux, Manuel Nepveu en Gerhard Eggink. Frans Cayaux
vertelt in zijn onnavolgbare stijl over hoe hij het schaken heeft geleerd op een
geruite theedoek van 12 bij 12 velden, met stukken van brooddeeg met gips
en norit voor de kleur. Bij een jubileum hoort natuurlijk ook een
jubileumboek: “We hebben geschaakt, dus we bestaan”, een citaat uit een
van de allereerste bestuursvergaderingen. Volgens velen een boek dat “leest
als een roman”. Wethouder Feijen krijgt het eerste exemplaar uitgereikt. En
bij een jubileum horen natuurlijk ook nieuwe ereleden: Harry Breuker, Peter
Briggeman en Gerhard Eggink worden als dank voor bewezen diensten
benoemd tot erelid. “Nu alleen zo links en rechts nog wat promoveren”
eindigt Ben Ahlers de avond, niet bevroedend hoe dichtbij het Eerste dit jaar
komt… In het clubblad wordt het 50-jarig bestaan gedurende het hele seizoen
nog eens dunnetjes overgevierd met verhalen van vroeger en een lang gedicht
van de “Stille Kracht”, buiten de zo langzamerhand gebruikelijke analyses
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van hoog niveau, verhalen van de zomertoernooien (Andorra, ditmaal),
bijgedragen door een groot en groeiend aantal enthousiaste leden. Ook van de
verre correspondenten uit Frankrijk (Herman Buiten) en Bolivia (Hans
Meijer) is er leesbare kopij naast de langlopende serie van Doctor doceert.
Wedstrijdleider Eric Trommel gaat verhuizen en vindt Nico Peerdeman
bereid zijn taak tijdelijk over te nemen. Onder zijn leiding reikt Willem
Broekman tot grote hoogte: hij is de man van de interne competitie dit
seizoen. Het hele seizoen staat Willem aan kop en hij wint de voorronden
met glans en voorsprong. En dus ook kampioen? Nee, in de finalegroep gaat
er iets mis. In de onderlinge partij tegen Bernard mist hij de winst en zelfs de
remise waardoor Bernard alsnog kampioen wordt. Willem Broekman wordt
tweede, Ben Ahlers derde. Op de jaarvergadering wordt ook Jan Veldhuizen
wegens zijn jarenlange verdiensten voor vooral het jeugdschaak tot erelid
benoemd.

Voorzitter Ben Ahlers (l)
haalt herinneringen op
met Frans Cayaux bij
het 50-jarige jubileum in
2002.

In de externe competitie lijkt het niet het jaar van Promotie te worden. Het
Vierde en het Achtste degraderen, het Vijfde (bier-)team weet weer niet te
promoveren, en het Eerste… Ach, het Eerste. Na drie wedstrijden was er één
overwinning gescoord, daarna komt het team een beetje op gang. Na 8
wedstrijden (en 10 matchpunten) heeft het zelfs nog kansen op promotie
naar de eerste klasse. Dan moeten we zelf winnen van Messemaker, moet
LSG verliezen en moet er nog een uitslag goed vallen. Na een lusteloze
wedstrijd waarin met 3-5 wordt verloren (+0=6-2), gaat het hele team
smakelijk eten bij de Chinees. Na afloop belt de teamleider naar Chris van
Zijderveld van de KNSB om de uitslag door te geven: “We hebben verloren
met 3-5”. Het blijft even stil. “Jammer, als jullie hadden gewonnen waren
jullie kampioen geweest…”. Een grote kans op promotie naar de 1e klasse is
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vergooid, in onze plaats promoveert LSG met 11 matchpunten, Promotie 1 is
met 10 matchpunten vijfde(!). “Het klinkt bijna alsof Promotie 1 bij toeval
geen kampioen in deze rare poule geworden is. Dit standpunt kan niet zonder
mega-grijns op de tronie verdedigd worden”, aldus Manuel Nepveu in een
terugblik. “Een gedenkwaardig verenigingsjaar ligt achter ons”, besluit de
voorzitter het seizoen.

Seizoen 2003-2004: Geluidsoverlast
Dit seizoen beleeft Promotie een spannende interne competitie. Tijdens de 23
voorronden is het aan de kop steeds stuivertje wisselen en eindigen Willem
Broekman, Ben Ahlers en Bernard Bannink uiteindelijk precies gelijk. Een
beslissingsmatch hangt in de lucht als zij ook in de finalegroepen gelijk
zouden eindigen. Maar zo gaat het niet: Bernard wint “gewoon” finalegroep
A, ruim voor de anderen. Ben Ahlers wordt tweede, Ton de Waal derde.
Helaas wordt het plezier van het schaken in de speelzaal vergald door een
flinke, onacceptabele geluidsoverlast. Tijdens de speelavonden is er een
flinke discobeat te horen wat het schaken van een fatsoenlijke partij soms
onmogelijk maakt. Het bestuur gaat daarom op zoek naar alternatieven: een
andere speelzaal en/of een andere speelavond. Op de jaarvergadering wordt
eigenlijk al besloten tot een verhuizing naar het BridgeHome, maar in een
ultieme actie blijkt toch een afspraak met de disco mogelijk te zijn: op
dinsdagavond zullen ze geen geluid meer produceren. De verhuizing wordt
teruggedraaid en de geluidsoverlast blijft inderdaad binnen de perken, ook al
moet er soms nog iemand naar boven om ze aan de afspraak te herinneren. In
de externe competitie eindigt Promotie 1 op een achtste plaats, één
matchpunt boven de streep. Maar dat komt vooral omdat het de laatste drie
wedstrijden tegen zat. Na 6 wedstrijden was het team eigenlijk al veilig.
Bernard, Sjaak en Igor winnen in de cruciale wedstrijden hun partijen en zijn
daardoor de belangrijkste spelers dit seizoen; alleen Bernard Bannink en
Henk Alberts halen uiteindelijk een score van meer dan 50%. Promotie 2 is
echter de smaakmaker van het jaar: na een mislukt seizoen 02/03 wordt het
team dit keer ruim kampioen van de HSB-Promotieklasse (met een
bordgemiddelde van meer dan 6 punten per wedstrijd) en speelt daardoor
volgend seizoen ook in de KNSB. Topscorers zijn Jan Blankespoor, Ton de
Waal en Pauline van Nies. Promotie 4 is de tweede kampioen dit seizoen, het
promoveert naar de eerste klasse. Het vijfde, dat ook wel luistert naar de
toepasselijke bijnaam “Bierteam”, presteert het om ondanks een fors
ratingoverwicht geen kampioen te worden. Daar zullen de nodige
versnaperingen wel een bijdrage aan hebben geleverd… Alle uitslagen,
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2004
Henk Breugem reikt
voor de eerste keer
de Breugembokaal
uit aan IM Edwin
van Haastert.
De bokaal is
vernoemd naar
F. Breugem, de
eerste voorzitter
van Promotie, en
zijn zoons Henk en
Leen die beide
erelid waren.

standen en nieuwtjes worden inmiddels snel en goed bijgehouden op de dit
jaar vernieuwde website www.svpromotie.nl. Promotie spreekt een woordje
mee op het internet! De zeer actieve webmaster Willem Broekman beweegt
veel mensen tot het schrijven van leuke stukjes en zodoende is er iedere dag
leesbaar nieuws. Vooral de wekelijkse columns trekken de aandacht. Het
leidt tot een grote schare vaste fans die de site dagelijks bezoeken. In maart,
bij de jaarvergadering, stopt Ben Ahlers als voorzitter om een jaar rust te
kunnen nemen, Ruurd Kunnen neemt de taak van hem over. Gerhard Eggink
neemt de functie van wedstrijdleider intern weer over van Eric Trommel.
Willem Jutte volgt Jan van der Ploeg na vele jaren trouwe dienst op als
penningmeester.

Seizoen 2004-2005: “Dan moeten ze maar
beter hun best doen”. Bernard wordt FIDEmeester
In oktober 2004 wint Erwin van Haastert het eerste toernooi om de Breugembokaal, vernoemd naar de vermaarde Promotie-schaakfamilie. Het toernooi is
opgezet volgens de Promotie-snelschaaktraditie: twee grote groepen (met in
iedere groep een echte “Breugem”), waarvan de winnaars om de titel spelen.
In de finale is Erwin van Haastert de meerdere van Bruno Carlier. In

5

Promotie 2002-2012
december wordt het jeugdteam, bestaande uit Pauline van Nies, Dennis
Leenman, Timo Leenman, Richard Tan en subs Jeroen Snijdewint en Pieter
Ouwens, kampioen van de Promotieklasse Zuidwest en promoveert daardoor
naar de Meesterklasse A1.

Bernard Bannink als coach
van het succesvolle
jeugdteam. V.l.n.r.
Jeroen Snijdewint, Maarten
van Zetten, Bernard
Bannink, Pauline van Nies,
Timo Leenman

Promotie 1 doet dit jaar volop mee in de strijd om het kampioenschap in de
tweede klasse van de KNSB. Het lukt niet, maar het team eindigt als vierde:
de hoogste klassering ooit. De wedstrijd tussen Promotie 2 en Oud Zuylen
wordt ontsierd door een nieuw soort incident: een mobiele telefoon van een
OZ-speler maakt geluid, maar de partij wordt door de (OZ-) wedstrijdleider
niet verloren verklaard. Ook na protest van Promotie wordt deze beslissing
niet herroepen. Gelukkig heeft dit incident geen vervelende consequenties:
het vorig seizoen gepromoveerde team handhaaft zich in de KNSB door na
een slechte start zeven matchpunten uit de laatste 4 wedstrijden te behalen.
Het vierde degradeert in zijn eerste jaar in de eerste klasse meteen weer terug
naar de tweede klasse ondanks het “Wonder van Pijnacker”:
“Niels Veldhuizen was de held van de wedstrijd tussen Scheve Toren
1 en Promotie 4. Alle vallen van de tegenstander doorziend, alle
listen en lagen vermijdend, niet opgevend waar anderen allang
versaagd hadden, zijn tegenstander tot het uiterste tergend, remise
aanbiedend terwijl hij wist dat zijn tegenstander dat gezien de stand
in de wedstrijd niet kon aannemen en hem daarmee onder nog
verdere druk zettend, pionnen en uiteindelijk ook een paard offerend
om de partij in de veilige remise-haven te doen belanden. Hij ging op
de schouders: Niels Veldhuizen die deze wedstrijd redde - een
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heldendaad die later waarschijnlijk wel als "Het wonder van
Pijnacker" in de annalen terecht zal komen. Hij kreeg alle lof, alle
eer. Hij mocht op de terugweg voorin zitten. Hij had iets Groots
verricht. Wij zijn trots op hem. Op de andere 7 spelers niet. Zij
verloren. Allemaal.“ (Scheve Toren 1 –Promotie 4 7½-½).
Het vijfde (bier-) team blijft ondanks de hoge verwachtingen ook dit seizoen
weer in het drijfzand van de tweede klasse steken. Het jeugdteam, het
achtste, met in de gelederen Erwin Guijt en jeugdkampioen Maarten van
Zetten, wordt wel kampioen.
Na twee kampioenschappen van Bernard op rij vindt Willem Broekman het
wel weer eens tijd voor een andere kampioen. Dit seizoen is hij de grote man.
Hij wint ongeveer alle kampioenschappen waar hij aan meedoet
(zomercompetitie, rapidtoernooi, snelschaaktoernooi, groene harttoernooi…). En dus ook de interne competitie? Nee, want juist dit seizoen
laat Bernard er geen twijfel over bestaan wie de sterkste is. In de voorronden
wordt iedereen op grote achterstand gespeeld, ondanks een vermaning van de
wedstrijdleider: “Slaapt niet in, heren en dames schakers! U zegt te vaak af of
maakt u er met een remise vanaf om nog concurrent van Bernard genoemd te
mogen worden”.

Bernard Bannink
17-voudig clubkampioen en
FIDE -meester

Ook finalegroep A is een prooi voor hem. Op grote achterstand wordt Ton
de Waal tweede, Jan van den Bergh derde. Gevraagd of hij de anderen niet
7

Promotie 2002-2012
eens wat wilde gunnen is zijn antwoord: “Dan moeten ze maar beter hun best
doen”. Door zijn goede prestaties in het toernooi op het Isle of Man
doorbreekt Bernard zelfs de ratinggrens van 2300 punten, en hij wordt
daarvoor beloond met de FIDE-meestertitel. Hij is de eerste speler van
Promotie (en uit Zoetermeer!) die deze titel behaalt. Een en ander leidt tot
grote aandacht in de locale pers. Op de jaarvergadering wordt besloten de
komende seizoenen met een veel minder “kleurrijk” programma te gaan
werken: alleen het snelschaken, de zomercompetitie en het oliebollentoernooi
blijven bestaan. Voor het thema-, rapid-, knock-out- en doorgeefschaak valt
het doek. In de plaats daarvan krijgt de interne competitie de komende jaren
veel meer avonden.

Schaken in verre landen.
Willem Broekman,
Manuel Nepveu, Henk
Noordhoek, Gerhard
Eggink en Bernard
Bannink in Tsjechië.

Seizoen 2005-2006: Manuel als de maat der
dingen
Aran Köhler wint het teleurstellende tweede toernooi om de Breugembokaal. Bij de organisatie ervan gaat zo ongeveer alles mis wat er mis kan
gaan: de vermelding op de KNSB-site komt veel en veel te laat, er zijn
andere rapid- en snelschaaktoernooien in hetzelfde weekend in de buurt, en
een jeugdtoernooi op dezelfde dag. Met 15 man wordt het een 14-rondig
toernooi, en dat is wel leuk, maar niet het succes dat we ervan hadden
verwacht.
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Pauline van Nies plaatst zich voor het Nederlands dameskampioenschap. Het
is voor het eerst dat een Promotie-speelster zich zo hoog in de Nederlandse
schaakhiërarchie weet te nestelen. In het kampioenschap zelf kan ze echter
(nog) geen potten breken… In het clubblad ontbrandt een vermakelijke
discussie tussen Manuel Nepveu en Harrie Boerkamp over “Manuel als de
maat der dingen”. Volgens Harrie is een speler die sterker is dan Manuel een
KNSB-speler, en een zwakkere een onderbond-speler. Maar Manuel zelf?
Ondertussen vermaken de anderen zich met een serie Retrograde-problemen
in het clubblad. Het clubblad, onder redacteurschap van Manuel Nepveu en
Rob de Vries, kan zich trouwens verheugen over de aanlevering van veel
kopij en maakt regelmatig melding van een “record-dik nummer”. Helaas
komt in december een eind aan een lange reeks van 50 maal “Doctor
doceert”, waarin Manuel op de hem kenmerkende wijze commentaar geeft op
een partij, zijn tegenstander en de wereld.
Het eerste weet het goede resultaat van het vorige seizoen niet te herhalen;
integendeel, pas op de allerlaatste speeldag wordt met een 5½-2½
overwinning het bestaan in de 2e klasse van de KNSB veiliggesteld – en dan
alleen nog maar omdat concurrent Middelburg verliest. Naarstig wordt
gezocht naar de reden, want het team was nagenoeg ongewijzigd.
Uiteindelijk besluit teamleider Harry Breuker tot een onbevredigend “Het
geluk heeft ons niet meegezeten”. Het tweede degradeert na twee seizoenen
in de KNSB terug naar de HSB: het komt 1 bordpunt tekort. Ook het derde
degradeert na een ongelukkig seizoen, onnodig, want in de laatste ronde lijkt
lang een reddende overwinning op Botwinnik een reële optie… “Als, als, als,
maar als telt niet”, concludeert teamleider Nico Peerdeman teleurgesteld.
Promotie 3 krijgt in de eerste klasse echter gezelschap van Promotie 4 en 5,
die beide promoveren. Het Bierteam doet dat zelfs met de beste prestatie van
alle HSB-teams (7 gespeeld, 14 matchpunten, 39½ bordpunt), en kan
daarvoor een HSB-beker in ontvangst nemen. Helaas degradeert het zevende,
maar het negende is de derde kampioen dit seizoen. Het laatste Promotieteam, het tiende, dat zorgt voor een record aan Promotieteams dit jaar, haalt
een verdienstelijke 5e plaats in de vierde klasse.
De interne competitie van dit seizoen is in de voorronden bepaald niet
spannend. Bernard: wint deze met overmacht. Maar in finalegroep A gaat er
iets mis. Terwijl Bernard een nederlaag tegen Ton de Waal moet incasseren
gaat Ben Ahlers er met 6 uit 6 vandoor en moet de onderlinge partij
uitsluitsel brengen: Ben heeft aan remise genoeg gezien zijn voorsprong uit
de voorronden. Het wordt een spannende partij met wederzijdse kansen, maar
aan het eind wint Bernard en hij is daarmee nipt kampioen. Ben Ahlers wordt
tweede, Ton de Waal derde. Ben is wel winnaar van finalegroep A. Jeugdlid
Maarten van Zetten rukt op naar de tweede plaats in finalegroep C, achter
Hans van der Wijk.
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Het Bierteam is
opgericht in 2004. Als
enige seniorenteam van
Promotie gingen zij
gekleed in eigen
teamshirts.
V.l.n.r. Hielke Kuipers,
Dirk Brinkman, Maarten
Wichhart , Hans
Minnema, Rens
Minnema, Jetse
Hardiek, Hamilcar
Knops

Hans Meijer, jarenlang redacteur, speler van het eerste en tweemaal
clubkampioen, emigreert naar Bolivia en verlaat daardoor onze vereniging.
Bij zijn vertrek wordt hij onder de bedankjes bedolven en tot erelid benoemd.
Afgesproken wordt dat hij bijdragen blijft leveren aan het clubblad en de
website, en er worden zelfs al plannen gemaakt voor een match tussen
Zoetermeer en Cochabamba!

Seizoen 2006-2007: We winnen de cup
In oktober overlijdt plotseling Leen van de Meeberg, lang en opvallend lid
van Promotie. In het clubblad van oktober haalt Manuel een kenmerkende
gebeurtenis aan:
“Schaak en mat” klonk het met onverholen blijdschap door de zaal.
Er ontstond spontaan applaus.
“O nee, toch niet”, klonk het 10 seconden later.
Ondanks zijn ziekte was Leen er altijd, en altijd opvallend aanwezig. De
vereniging wordt er iets minder kleurrijk door. Gelukkig hebben we nog
kleurrijke leden genoeg: Pauline van Nies doet mee aan de jeugd-WK in
Georgië en komt met mooie verhalen terug. Manuel en Rob vullen het
clubblad “met verve”. Er gaan echter stemmen op om het clubblad digitaal te
maken, niet alleen omdat dit moderner zou zijn maar ook om kosten te
besparen. Dit seizoen is het echter nog niet zo ver.
Het Derde toernooi om de Breugembokaal is een simpele prooi voor Bernard
Bannink: met 11 uit 11 laat hij de concurrentie ver, heel ver achter zich. Met
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37 deelnemers is het wel veel beter bezocht dan vorig jaar. In de voorronden
van de interne competitie speelt vooral Igor Coene zich in de kijker met
spectaculaire overwinningen op Bernard en Sjaak. Halverwege het seizoen
staat hij zelfs geruime tijd bovenaan. Maar het eind van het liedje is ook dit
jaar weer dat Bernard de voorronden wint. Igor Coene kan helaas niet
meedoen aan de finalegroepen zodat Bernard het kampioenschap in de schoot
geworpen krijgt, ondanks een snelle nederlaag tegen Ron Landsbergen. Ron
Landsbergen wordt tweede, Jan van den Bergh wordt derde. Het is het 13e
kampioenschap van Bernard, die dit jaar met het snelschaakkampioenschap
de “dubbel” wint. Het zijn trouwens (voorlopig?) de laatste finalegroepen,
want op de jaarvergadering van 2007 wordt besloten tot een wijziging van
het interne competitie-reglement. Door de jarenlange slechte ervaringen met
de finalegroepen (geen spannende finale, veel avonden voor weinig partijen,
partijen die niet gespeeld kunnen worden en relatief veel spelers die niet
meedoen) worden de finalegroepen afgeschaft.
In de externe competitie is dit seizoen niet veel reuring. Het eerste, het
tweede, het derde en het tot vierde omgenummerde bierteam behalen een
middenmootpositie. Het vijfde degradeert, het zevende promoveert. Er zijn
zelfs geen incidenten van betekenis te melden. Het Promotie HSBbekerteam, bestaande uit Ron Landsbergen, Harrie Boerkamp, Willem
Broekman en Erik Hennink, aangevuld met Maarten van Zetten en Maarten
Wichhart, behaalt echter een bijzondere prestatie door de HSBbekercompetitie te winnen door achtereenvolgende overwinningen op
Wassenaar, SHTV, DD en (in twee wedstrijden nadat de eerste in 2-2 was
geëindigd) DSC. Dat was nog nooit vertoond binnen Promotie. Het
bekerteam ontvangt daarom ook een grote taart als team van het jaar.

2007-2008: Redacteurenwissel
Hans Meijer heeft zijn redacteurschap van de Promoot indertijd moeten
neerleggen vanwege zijn landverhuizing naar Bolivia. In dit seizoen houdt
ook Nepveu er na twintig jaar mee op. In het oktobernummer van de Promoot
wordt er door voorzitter Ruurd Kunnen zeer ruim aandacht aan besteed. En
de scheidende redacteur wordt erelid. De redactie komt in de bekwame
handen van Henk Alberts en Rob de Vries.
Het clubblad wordt ontegenzeggelijk “litterairder”. De toch wat meer
feitelijke wedstrijdverslagen verhuizen voornamelijk naar de website van
Promotie. Zonder andere schrijvers tekort te willen doen, de Promoot wordt
in dit en de komende jaren vooral gevuld door verslagen uit Bolivia door
Hans Meijer, allerhande (vooral visuele) schaakwetenswaardigheden van
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Henk Alberts, het stellingsgevoel van de voorzitter en de ervaringen met het
rauwe wedstrijdschaak van Maarten van Zetten. Op de website zijn er
trouwens de wekelijkse columns van Ruurd Kunnen, Hans Meijer, het exPromotielid Theo Mooijman (Veendam) en Manuel Nepveu.

Doctor Doceert
Het nieuwe erelid
speelt simultaan
tegen jeugdleden.

In de interne competitie is het weer Bannink die clubkampioen wordt, net als
in de voorgaande vijf seizoenen. Alleen, daarvoor moet hij een
beslissingstweekamp spelen met Erik Hennink. En die wint hij. Het wordt
wel een tikje eentonig. Hebben we buiten Erik Hennik dan soms geen andere
aanstormende jeugd? Die is er weldegelijk in de persoon van Maarten van
Zetten. Hij treedt al wel op als invaller in het vlaggenschip van Promotie.
Maar dit jaar wordt hij nog geen clubkampioen.
Promotie 2,3 en 5 worden kampioen in hun klasse. Voor Promotie 2 betekent
dit een promotie naar de KNSB- derde klasse. Het vlaggenschip van
Promotie handhaaft zich in de tweede klasse KNSB, maar daar is alles mee
gezegd. Zou verjonging niet eens aan de orde moeten worden gesteld? Maar
hoe doe je dat? In een van de bladen schrijft de voorzitter: “ ...Nu is Promotie
1 een vaste klant in de tweede klasse KNSB en speelt ons derde...” Het zijn
triomfantelijke woorden, maar ook heel onvoorzichtige...
In de zomer van 2008 gaan Henk Alberts, Bernard Bannink, Willem
Broekman en Manuel Nepveu ons buitengaatse erelid Hans Meijer opzoeken.
Het wordt een prachtige reis, waarin de zoutvlakte van Uyuni en het
Titicacameer opgezocht worden plus steden als Cochabamba -daar woont
Hans-, Sucre, Potosi, Oruro, Santa Cruz. In de miljoenenstad La Paz wordt er
tegen de enige(?) schaakclub aldaar aangetreden, Promotie zegeviert. In
Samaipata wordt tenslotte een toernooi gehouden met een aantal sterke

12

Bestaat Promotie?
Bolivianen. De Promotianen brengen het er goed vanaf. Nepveu schrijft een
reisverslag (Avontuur Bolivia) en dat is van het internet te downloaden.
Al met al geen verkeerd seizoen, 2007/2008!

2008-2009: Tsja
Misschien zouden we dit jaar liever over willen slaan voor wat de externe
competitie aangaat. Zoals Ruurd Kunnen opmerkt, als er teams
gepromoveerd zijn, is de kans op tegenslag groot. Dat blijkt helemaal waar.
Met name het zojuist naar de KNSB gepromoveerde Tweede is van meet af
aan een stevige degradatiekandidaat en degradeert dan ook. Het Eerste draait
ook al niet lekker en er moet gevreesd worden met grote vreze dat... En ja.

Erik Hennink
(links vooraan)
tegen Joost
Mostert. Tussen
hen in Bernard
Bannink.
Verder o.a.
Willem
Broekman, Dirk
Brinkman en Nico
Peerdeman.
Staand Max
Toxopeus.

Waar Ruurd Kunnen, die in dit seizoen als voorzitter wordt afgelost door
Jaap van den Berg, vorig seizoen nog had gesproken van een vaste klant in
de tweede klasse, worden zijn woorden keihard door Caissa afgestraft. Het
Eerste degradeert. Terug naar de derde klasse, maar hopelijk niet voor lang...
Overigens, de zojuist afgetreden voorzitter wordt nu voorzitter van de HSB.
Niet eerder heeft Promotie iemand voor zo’n voorname functie geleverd.
In de interne competitie zien we iets nieuws. Hier gaat Maarten van Zetten
als een speer. En dat houdt hij vol; aan het eind van het seizoen is hij de
nieuwe clubkampioen. Hèhè, eindelijk eens iemand anders dan Bernard!
Maarten is eigenlijk behoorlijk snel doorgebroken en dat geeft hoop voor de
toekomst.
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Promotie 2002-2012
Voor het eerst worden er in dit jaar serieuze schaaktrainingen verzorgd. Jop
Delemarre doet dat voor de onderbonders, John van der Wiel voor de KNSBers en Promotieklassers. Wat zal dit allemaal gaan opleveren?
In de zomer verdedigen een aantal Promotianen de kleuren van de club in het
Franse La Fère. Ieder van de combattanten haalt minimaal 50%, Ben Ahlers
is onze topscorer met 6 uit 9.

2009-2010: Robby!
Het Eerste speelt nu in de derde klasse KNSB. Dat is al eens eerder gebeurd.
Gewoon zo snel mogelijk terug naar de tweede klasse. Kan toch niet zo
moeilijk zijn? De eerste wedstrijd wordt een gevoelige nederlaag. Au! Als de
wedstrijdleider extern in juni 2010 de standen mag opmaken blijkt het Eerste
in de derde klasse op de zesde plaats te zijn geëindigd. Het vuurspuwende
erelid Nepveu wijdt er in het juninummer van de Promoot een artikel aan.
2011 Robby in het eerste.
Zijn tegenstander is Eric
Smaling (Wageningen),
die kort daarop voorzitter
van het Max Euwe
Centrum werd. In zijn
eerste bijdrage schreef
hij: Het is met enige gêne
dat ik u hierbij de nieuwe
MEC Nieuwsbrief aanbiedt. Want voorzitter zijn
van zo’n eerbiedwaardige
organisatie verhoudt zich
slecht tot een recent
geleden nederlaag tegen
een jongen van 9 in de
KNSB-competitie. Houd
hem in de gaten: Robby
Kevlishvili van Promotie
uit Zoetermeer

Verjongen is de boodschap. Er worden wat namen genoemd. Erik Hennink
en Maarten van Zetten zitten vast in het Eerste, maar er kunnen nog wel een
paar jonkies bij. Arjen Schuurman Hess wordt genoemd, Sipke de Swart,
Maarten Wichhart. En dan is er nog een jonkie. Wat heet, een feut! Robby
Kevlishvili, geboren in 2001.
Hij doet het bij allerlei kampioenschappen prima en doet intern al bij de
senioren mee. Hij mag naar het WK voor de jeugd t/m 10 jaar in
Griekenland. Maar er zal voor het benodigde geld gezorgd moeten worden.
Willem Broekman en Jaap van den Berg zetten zich daar sterk en met succes
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voor in. Het kan niet anders of Robby zal vrij snel een serieuze kandidaat
voor het Eerste worden.
In de interne competitie stelt Bernard Bannink weer orde op zaken. Erik
Hennink lijkt aanvankelijk weer de rol van de lastige horzel te gaan
vervullen, maar na de eindronde blijkt Bernard het clubkampioenschap met
drie straatlengtes voorsprong te hebben gewonnen. C'est la vie!
Overigens blijkt het Jeugdteam van Promotie, P8, aan het eind eerste te zijn
geworden in zijn klasse. Dit is ook alweer zeer bemoedigend. U kent die
bekende gemeenplaats wel van het stralende bezit van de jeugd en de
toekomst...

Promotie-jeugd
analyseert tijdens
Jeugd Club
Competitie 2011
in Amersfoort

Schaakclub Mechelen komt in mei op bezoek met als cadeaus: overheerlijke
pralines en bier. Deze festiviteiten hebben alles te maken met Willem
Broekmans activiteiten in het Belgische, waarover hij ons allen regelmatig
bericht in het clubblad.
Een afvaardiging van Promotie gaat naar Dresden, net als in 1998 en 1999.
Daar wordt niet alleen geschaakt, maar ook af en toe naar het WK voetbal
gekeken.
Rond deze tijd overlijdt ook ons prominente erelid Henk Breugem, de grote
man van het jaarlijkse oliebollenschaak. Een markante Promotiaan zullen wij
moeten missen.
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2010-2011: een beetje nietsig
Dit seizoen kent geen echte hoogtepunten. Bannink lijkt tijdens de hele
competitie de nodige tegenstand te krijgen van met name Erik Hennink en
Noordhoek, maar aan het eind van het seizoen is het gewoon weer het oude
liedje.
In de externe competitie zijn er ook geen hoogtepunten en het is juist een
beetje een teleurstelling dat het Eerste alweer niet de weg terug naar de
tweede klasse weet te vinden. Robby Kevlishvili speelt in het Derde van
Promotie mee, promotieklasse dus, en haalt 6 uit 7. Begin 2011 speelde hij
voor het eerst mee in het eerste. Kijk, dat moeten we hebben! Hij is een
lichtpuntje in een wat grauw seizoen.
Het clubblad laat weer veel interessante artikelen zien. Het Tata-toernooi is
een dankbaar onderwerp, zoals bijna elk seizoen. Een aanzienlijk contingent
Promotianen heeft zich ingeschreven. Hans Meijer verhaalt ons van het
schaakleven in Bolivia, maar wordt geobsedeerd door een stelling met
ongelijke lopers, opgegeven door John van der Wiel in de training en graaft
vervolgens heel diep. Oude tijden herleven. Henk Alberts stopt nadrukkelijk
veel cultuur in het clubblad, schaakcultuur en anderszins.
In de zomer gaat een aantal Promotianen naar Wenen voor een sterk bezet
toernooi. Henk Alberts had daarop al geanticipeerd met zijn magnifieke stuk
“Wenen, reisgids voor de schaker”. In deze zomer wordt ook het
Bilderbergtoernooi bezocht. Door enkele ouden van dagen dus. Neen, we
noemen geen namen.
In het maartnummer van de Promoot staat een “in Memoriam”. Jan van der
Ploeg, onze pijp rokende penningmeester-van-vele-jaren is niet meer.
Pijprokers zijn geen onruststokers; het gold voor Jan heel nadrukkelijk.

2011-2012: Arbitrage!
De strijd om het clubkampioenschap is dit jaar spannend. Henk Noordhoek
zit Bernard Bannink stevig op de hielen. Onderling spelen de heren twee keer
remise en ronden lang is het verschil miniem. Tot en met de laatste ronde.
Gevolg: Bernard Bannink wint voor de zeventiende keer het
clubkampioenschap met 3 punten verschil (daar waar een winstpartij 18
punten oplevert). Je vraagt je onwillekeurig af hoever onze FM nog had
kunnen komen als hij iets minder clubliefde had gekend en jaren geleden
naar een van de “Meesterklasse-clubs” was vertrokken...
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Opnieuw doet het eerste achttal een gooi naar het kampioenschap van de
derde klasse landelijk. Het begint denkbaar slecht door een nederlaag tegen
Sliedrecht. Maar gaandeweg het seizoen wordt duidelijk dat het juist tussen
deze twee clubs zal gaan. In de laatste ronde heeft Sliedrecht een matchpunt
voorsprong. Verliest Sliedrecht en wint Promotie zijn wedstrijd tegen een op
papier zwakke tegenstander, dan... Maar zover komt het niet. Tijdens de
wedstrijd wordt een van de Promotiespelers, Sjaak Sibbing, serieus onwel en
moet naar het ziekenhuis vervoerd worden. Men moet zelfs voor zijn leven
vrezen. De consternatie is groot, de Promotiespelers willen niet verder
spelen. De onoverzichtelijke verwikkelingen die dan volgen leiden er
uiteindelijk toe dat de knsb-competitieleider besluit om de partijen van de
Promotiespelers te laten arbitreren. Helaas, het levert Promotie niet de voor
promotie naar de tweede klasse vereiste overwinning op.

Januari 2012.
Hans van der Wijk
verslaat Sergei
Tiviakov in een
simultaan in het
Haagse Stadhuis.
John Tan won van
Anish Giri.

In de zomer werd Promotie getroffen door een groot verlies. Volkomen
onverwacht overleed Hans van der Wijk. Sjaak is er gelukkig weer bovenop
gekomen.

17

Ereleden
H. Breugem (+2010)
L. Breugem (+2005)
J. Hagoort (+2010)
J. Kalkwijk (+2012)
G. Swart
H. Breuker
P.Briggeman
J. Veldhuizen
G. Eggink
M. Nepveu
J. Meijer
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Besturen
vz
sc
pm
wl

voorzitter
secretaris
penningmeester
wedstrijdleider

wi wedstrijdleider intern
we wedstrijdleider extern

jl
aa
mat
pr

jeugdleider
algemeen adjunct
materiaal
pers en publiciteit

2002
B. Ahlers (vz)
D. Brinkman (sc)
J. van der Ploeg (pm)
E. Trommel (wi)
R. de Vries (we)
M. van Staden (jl)
R. Kunnen (aa&pr)

2003
B. Ahlers (vz)
D. Brinkman (sc)
J. van der Ploeg (pm)
E. Trommel (wi)
R. de Vries (we)
M. van Staden (jl)
R. Kunnen (aa&pr)

2004
R. Kunnen (vz)
D. Brinkman (sc)
J. van der Ploeg (pm)
W. Jutte (plv.pm)
G. Eggink (wi)
R. de Vries (we)
M. van Staden (jl)
J. van den Bergh (aa)

2005
R. Kunnen (vz)
D. Brinkman (sc)
W. Jutte (pm)
G. Eggink (wi)
R. de Vries (we)
M. van Staden (jl)
J. van der Ploeg (aa)
J. van den Bergh (aa)

2006
R. Kunnen (vz)
D. Brinkman (sc)
W. Jutte (pm)
G. Eggink (wi)
R. de Vries (we)
M. van Staden (jl)
J. van der Ploeg (aa)
J. van den Bergh (aa)

2007
R. Kunnen (vz)
D. Brinkman (sc)
W. Jutte (pm)
G. Eggink (wi)
R. de Vries (we)
M. van Staden (jl)
J. van der Ploeg (aa)
J. van den Bergh (aa)

2008
R. Kunnen (vz)
D. Brinkman (sc)
W. Jutte (pm)
G. Eggink (wi)
R. de Vries (we)
D. van Nies (jl)
J. van den Bergh (aa)

2009
J. van den Berg (vz)
D. Brinkman (sc)
W. Jutte (pm)
G. Eggink (wi)
R. de Vries (we)
D. van Nies (jl)
J. van den Bergh (aa)
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2010
J. van den Berg (vz)
D. Brinkman (sc)
W. Jutte (pm)
G. Eggink (wi)
R. de Vries (we)
D. van Nies (jl)
J. van den Bergh (aa)

2011
J. van den Berg (vz)
D. Brinkman (sc)
W. Jutte (pm)
G. Eggink (wi)
R. de Vries (we)
D. van Nies (jl)

2012
J. van den Berg (vz)
D. Brinkman (sc)
W. Jutte (pm)
G. Eggink (wi)
R. de Vries (we)
D. van Nies (jl)
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Clubkampioenen
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12

B. Bannink
B. Bannink
B. Bannink
B. Bannink
B. Bannink
B. Bannink
M. van Zetten
B. Bannink
B. Bannink
B. Bannink
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Jeugdkampioenen
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12

Michael Verzijden
Arjen Schuurman Hess
Maarten van Zetten
Nicola Vukadin
Nick Verschoor
Nicola Vukadin
Robby Kevlishvili
Robby Kevlishvili
Robby Kevlishvili
Reinout van Rijkom
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Snelschaakkampioenen
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12

Henk Alberts
Bernard Bannink
Willem Broekman
Bernard Bannink
Bernard Bannink
Henk Alberts
Henk Alberts
Bernard Bannink
Maarten van Zetten
Bernard Bannink
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De ontwikkeling van het ledental
Ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum heeft Willem Broekman een
onderzoek gedaan naar het aantal leden van Promotie. Hij heeft zich daarbij
gebaseerd op verslagen van jaar- en bestuursvergaderingen, ledenlijsten uit
het archief, presentielijsten, uitslagen van interne en externe competities en
ledenlijsten zoals opgenomen in ons verenigingsblad. Aldus kwam een lijst
tot stand van personen en het aantal jaren dat deze lid van Promotie zijn
geweest. Ontbrekende gegevens betreffen de jaren 1969 tot 1976 en 1991.
Voor het jubileumboek van 2012 is de reeks aangevuld met de gegevens van
de laatste 10 jaren.
De ontwikkeling van het aantal leden is hieronder weergegeven.
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Het piekje in 1955 werd veroorzaakt door het opheffen van de roomskatholieke schaakvereniging Zoetermeer. De echte groei is begonnen in
1978. In 1979 overschreed het ledenaantal de 100. Er was een korte neergang
in de jaren 1982 t/m 1985 en een toename van 41 leden in 1986 waar het
toenmalige bestuur trots melding van maakte. In 1993 had Promotie 180
leden, het grootste aantal in haar bestaan. In de jaren daarna daalde het
ledenaantal weer, maar laatste zeven jaar is er een gestage groei te bespeuren.
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