L.Nicolaes
en J.Gulpers:
oudgedienden
Vijfenzeventig jaar schaken.
Talrijk zijn de nostalgische
verhalen die verteld worden aan
de tapkast en achter de borden.
Het ene verhaal is nog sterker
dan het andere. Hoe er kou
geleden werd in donkere
zaaltjes. Hoe heet het soms was.
De reizen per fiets naar een
andere stad of dorp. En vooral
hoe laat het soms kon worden,
vooral als er werd gewonnen.
Daarom ook dat wij in dit boek bij
gelegenheid van 75 jaar schaken
in Limburg op zoek zijn gegaan
naar enkele personen, die veel
van bovenstaande zaken
hebben meegemaakt. Niet om
van hen weer eens te horen, hoe
het nu allemaal “echt” is gegaan,
maar ook hier geldt, net als in
het visserswereldje, dat de
verhalen steeds sterker worden
hoe ouder ze worden, en dan
wordt het niet zo nauw genomen
met de waarheid.
Twee oudgedienden.
In de archieven van de
Limburgse clubs kom je dan veel
namen tegen die er uitspringen.
Omdat wij echter van de
hoofdopsteller van het
jubileumboek de nadrukkelijke
opdracht hebben gekregen dat
niet te lang te maken, beperken
wij ons tot twee oudgedienden:
Sjef Gulpers van SV Schaesberg
en Lambert Nicolaes van MSV.
Beiden zijn, met nog enkele
anderen, te bestempelen als
“nestoren” van het Limburgse
schaken.
Sjef Gulpers, geboren in 1924,
komen wij het eerst tegen in de
lijsten van de LiSB op 3 maart
1940. “Ik was toen wel al enkele
maanden lid van SVS. Maar
kennelijk was het toen al net als
nu”, daarbij doelend op het
gegeven dat nu nog altijd veel
beginnende schakers eerst
enige tijd de kat uit de boom
kijken en aan den lijve willen
ervaren of het wel de sport is die
zij willen, om pas daarna
bondslid te worden. Lambert
Nicolaes is nog ouder. De
Maastrichtenaar, bijna 84 jaar, is
al vanaf 9 september 1939 lid
van de LiSB. “Ja ik ben nog van

* Een oude en een recente opname
van Sjef Gulpers, lid van de
Limburgse schaakbond vanaf 1940

voor de oorlog”, zegt hij met
enige trots.
Schaakborden
Aan alles in zijn woning kun je
zien dat hier een schaker woont.
Op diverse plaatsen in de kamer
staan borden met stukken
opgesteld. Toch is de oudbankemployee bij lange na niet
meer zo fanatiek als in de tijd
kort na de oorlog. Weliswaar
speelt hij nog altijd in het eerste
team van MSV, maar op de
clubavonden komt hij al vanaf
1971 niet meer. Nicolaes: “Wel
speel ik nog elke week op
maandagmiddag mijn partij bij
het “Vrolijke Paardje”, een
groepje schaakvrienden.
Ondanks dat de meesten al wat
ouder zijn, kan het er nog best
fanatiek aan toe gaan”.
Dat Lambert (voor zijn
schaakvrienden Ber) in het
verleden een sterke speler was
blijkt wel uit zijn remise die hij in
1943 behaalde tegen oudwereldkampioen Max Euwe. Ook
kreeg hij in 1946 de
schoonheidsprijs van de NSSB
voor een partij in het
Ankertoernooi. Daarnaast was
hij een verwoed
correspondentieschaker. In 1989
behaalde hij hierbij zelfs de
Nederlandse titel bij de
veteranen. In 1989 werd hij bij
zijn gouden lidmaatschap in het
zonnetje gezet, terwijl hij in 1995
erelid van MSV werd.
Creatief.
Zijn schaakcollega Sjef Gulpers
heeft zijn zilveren, robijnen,
gouden en diamanten feest ook

al geruime tijd achter zich. Bij zijn
gouden jubileum werd zelfs een
speciaal voor hem vervaardigde
uitgave van het clubblad
gemaakt. Inmiddels is hij al 63
jaar lid van het roemruchte SV
Schaesberg. Een club met veel
klinkende namen uit het
verleden. Spelers met naam en
faam erg gevreesd achter de
borden. Zijn eigen rol wil Sjef
voortdurend op de achtergrond
drukken en hij wijst op anderen
binnen de club die veel gedaan
hebben. “Zelf ben ik nooit
bestuurslid geweest. Wel vele
jaren wedstrijdleider. Er werd wel
eens gezegd dat ik de
reglementen creatief kon
toepassen”. Na enig aandringen
wil Sjef zijn meest legendarische
partij die hij ooit speelde nog wel
eens uitleggen.
Legendarisch.
”Het moet geweest zijn ergens in
de jaren zestig. Ik had de halve
finale om het Limburgs
kampioenschap bereikt. De
laatste partij ging tegen Piet
Gubbels. Ik moest die partij
winnen om later de finale te
kunnen spelen tegen Alex
Vinken. Ik herinner het mij nog
prima. In ons eigen clublokaal
werd gespeeld. Maar er kwam
geen beslissing die avond. De
zaterdag daarna zouden wij
verder spelen. Maar omdat ik
een eigen zaak had en het op
zaterdagen erg druk had, kwam
ik ongeveer een uur te laat bij
het clublokaal van Gubbels.
Daar aangekomen werd mij
verteld dat hij was vertrokken,
want ik was toch te laat. Na enig
zoeken vonden wij Gubbels toch
en hij was bereid alsnog te
spelen. Ik gaf de eerste zet af en

wij waren bezig. Enkele malen
bood Gubbels mij remise aan.
Maar daar had ik niets aan. Ik
moest winnen om de finale te
bereiken. Dus werd er
doorgespeeld. Ten slotte heb ik
de partij zelfs verloren. Achteraf
bleek dat Gubbels van plan was
geweest de partij direct op te
geven als ik een bepaalde zet
had afgegeven. Maar omdat ik
iets anders op mijn briefje had
staan, moest Gubbels wel
doorspelen. Achteraf moet je
lachen om dergelijke partijen,
maar zulke zaken kwamen voor”,
vertelt Gulpers die nog altijd
actief is bij het middagschaak in
clublokaal “Het Streeperkruis”
van SVS. Jarenlang was hij een
gevreesd schaker die overal
kwam en zijn partijen met verve
speelde.
Dat gold ook voor Lambert
Nicolaes die tientallen jaren in
het hoogste team speelde, maar
ook een echte liefhebber was
van simultaans. Zo speelde hij
tegen grootheden als Botwinnik,
Bronstein, Keres, Kortchnoi en
Petrosjan. Binnen de LiSB
mogen we trots zijn op mensen
als Sjef Gulpers en Lambert
Nicolaes. Een compliment aan
de schakers van het eerste uur
en aan alle trouwe leden

* Lambert Nicolaes thuis in
Maastricht achter het bord (foto
gemaakt door Willy Wijsen)

Praatschaak

die mede de LiSB vorm hebben
gegeven.
Tekst: Wiel van Lierop

`Offers zijn alleen mogelijk als
de tegenstander een fout heeft
gemaakt'. (Tartakower)

