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In de zomer van 1972 vond de
tweekamp Fischer-Spasski
plaats met als inzet de
wereldtitel. De enorme
publiciteit en schaakgekte die
deze match teweeg bracht,
alsmede de aansprekende
genialiteit van Fischer, zetten
velen aan het schaken. Zo ook
een jeugdig Grubbenvorster
vriendenclubje. Drie van hen
t.w. Henk Clevers, Frank
Clevers (thans erelid De Witte
Dame en bestuurslid Limburgse
schaakbond) en Wim van der
Sanden, pakten het plan op om
in Grubbenvorst een
schaakclub op te richten. In het
Grubbenvorster
Mededelingenblad van 27
januari 1973 plaatsten zij
daartoe een oproep voor
geïnteresseerden. Het resultaat
was overweldigend en op 1
februari 1973 werd officieel de
“Schaakclub Grubbenvorst”
opgericht. De onderlinge
competitie startte op 4 maart
1973 met 33 deelnemers.
Clublokaal: gemeenschapshuis.
Reeds op 21 augustus van dat
jaar verhuisden de senioren
naar café De Vonkel; tot op
heden ons clublokaal. Het
eerste bestuur - onder
voorzitterschap van dhr Hay
Elbers - ging zeer voortvarend
van start.
Hier volgen enkele memorabele
feiten:
1973: Deelname aan de LiSBcompetitie met drie teams: een
team in klasse II en twee teams
in klasse III.
Organisatie jeugdtoernooi
tijdens de zomervakantie. Dit
toernooi zou in totaal twaalf
achtereenvolgende jaren
plaatsvinden (in 1976 met 188
deelnemers eenmalig

uitgeweken naar De Staay in
Blerick). Organisatie Limburgse
jeugdkampioenschappen voor
jeugd tot en met 12 jaar en tot
en met 15 jaar. In de groep t/m
12 jaar gingen de eerste drie
plaatsen naar SV
Grubbenvorst, respectievelijk
Luc Salemans, Roel Clevers en
Radboud Breukers.
Het team van de St.Jansschool
(allen lid van SV Grubbenvorst)
werd op 18 mei
schoolkampioen van Nederland
in de categorie t/m 13 jaar.
Teamsamenstelling: Roel
Clevers, Luc Salemans, Timo
Elbers, Radboud Breukers en
Harrie Beeker. Helaas zijn allen
geen lid meer van onze
vereniging. Een jaar later werd
deze stunt herhaald, ditmaal
door het team van de
Reuveltschool uit
Grubbenvorst, ook allen lid van
de schaakvereniging.
Teamsamenstelling: Timo
Elbers, Luc Salemans, Theo
van Rossum, Herman Titulair

* Grubbenvorst Nederlands
schaakkampioen bij de lagere
scholen. Deze foto prijkte in 1974
op de voorpagina van het
bondsblad Schakend Nederland.

en Paul Sanders.
1974: team III kampioen in de
LiSB klasse III
1976: ter gelegenheid van het
drie-jarig bestaan werd op 1
februari 1976 in de veilinghallen
een groots opgezette simultaan
gehouden met 189 deelnemers.
Simultaangevers: dr. Euwe,
Olafsson, Tal, Hartoch en
Withuis.
Op de ledenvergadering
voorafgaande aan deze
simultaan werd besloten de
clubnaam te wijzigen in SV De
Witte Dame. Een witte dame is
niet alleen een schaakstuk,
maar is in Grubbenvorst ook
bekend in een legende die zich
afspeelt bij het gebroken slot
aan de Maas. De naam heeft
dus een dubbele betekenis.
1977: in dit jaar bereikt de club
zijn grootste aantal leden, t.w.

105 waarvan 80 jeugdspelers.
Vanaf het begin is zeer veel
aandacht besteed aan instructie
voor de jeugd. Een selecte
groep - vanaf oprichting – door
externe instructeurs: resp. J. de
Jong, H.Engel, W Willers en
J.Marcus.
1979: Kersttoernooi: sfeervol
toernooi van 10.00 tot 13.00
uur; daarna een gezellig
samenzijn met ouders en
partners. Dit toernooi zou
meerdere opeenvolgende jaren
plaatsvinden.
In 1979 werd team 1 kampioen
LiSB klasse 2C. In 1981 volop
succes voor de teams. Het
eerste team werd kampioen in
de eerste klasse en
promoveerde naar de
promotieklasse. Het tweede
team werd kampioen in klasse
2B. Ons eerste team kon zich
twee jaar handhaven in deze
promotieklasse hetgeen geen
verbazing hoeft te wekken als
men bedenkt dat het dorp
Grubbenvorst het in die klasse
moest opnemen tegen
tegenstanders als Venlo I,
Schaesberg I, ’t Pionneke I,
EWS I, Hoensbroek I, MSV I en
Gess II. Na de degradatie van
het eerste team uit de
promotieklasse volgden alleen
nog bergafwaartse
bewegingen; het team gleed af
naar de tweede klasse LiSB en
een ledenaantal van tien (allen
senioren ).
Tekst: Teng Willems,
secretaris.

Herinnering aan
een geweldige
tijd in
Grubbenvorst
In de zomer van 1972
schaakten Bobby Fischer en
Boris Spasski in Reykjavik om
de wereldtitel. Fischer won met
12,5 - 8,5. Het maakte een
geweldige golf van publiciteit
los. De match was lange tijd
voorpaginanieuws.
De tweekamp heeft zeer velen
aangezet tot (het leren van)
schaken. Ook in Grubbenvorst
begon het schaken te leven als
nooit tevoren. Wim van der
Sanden, Peter Peeters, mijn
broer Henk en ik sloegen aan
het schaken. Wat hebben we
erop los geschaakt. Dan bij de

een thuis, dan weer bij een
ander. En fanatiek dat we
waren! Een vraag om een
partijtje te spelen werd altijd
onmiddellijk volmondig met `ja`
beantwoord. Honderden
snelschaakpartijen op de
gekste tijden. Bord, stukken en
klok stonden altijd gereed. Er
werd een heuse competitie
opgezet en natuurlijk werd er
gesnelschaakt dat de stukken
er af vlogen. De huisgenoten
konden meegenieten van
stevige confrontaties vol
uitersten: het ene moment kon
je een speld horen vallen, even
later hoorde je getimmer op de
klok, uitroepen van genot of
ergernis, vallende stukken of
hevige discussies.
Ik kan nu, zoveel jaren later,
natuurlijk met gemak toegeven
wie destijds de beste van ons
viertal was. Dat was zonder
twijfel Peter Peeters. Dertig jaar
geleden zou het me meer
moeite hebben gekost om dat
volmondig te erkennen...
Op een gegeven moment
ontstond binnen ons
vriendenclubje het idee om een
vereniging op te richten. We
ontdekten dat er nog meer
liefhebbers waren. Ik kan me
herinneren dat Herm Clevis bij
ons aan de deur stond en al
even enthousiast was. Een
echte schaakvereniging zou
moeten kunnen gedijen in
Grubbenvorst, dachten we.
We plaatsten een bericht in het
Mededelingenblad, het
weekblaadje van Grubbenvorst.
We riepen de schakers
bijelkaar op zondagochtenden
in het gemeenschapshuis in
Grubbenvorst.
Het liep meteen storm. We
hadden de wind in de zeilen en
hadden veel enthousiaste
mensen die zich wilden inzetten
voor de club. Het was natuurlijk
geweldig dat we onze jeugdige
"overmoed"
(zelf was ik toen nog maar 16)
beloond zagen en we konden
spreken van een echte club.
Wat is er veel gebeurd in al die
jaren!
Ik denk bijvoorbeeld aan de
grote simultaan in 1976 met
onder andere Euwe, Tal en
Olafsson; de successen van de
jeugd (tweemaal
landskampioen bij de lagere
scholen) en de jaarlijkse

* Beeld van het kersttoernooi in
1979: v.l.n.r. Frank Clevers (medeoprichter / erelid), Karel Laenen (al
zo’n twintig jaar voorzitter) en Herm
Clevis (wedstrijdleider /
onafgebroken lid vanaf de
oprichting)

jeugdtoernooien die enkele
honderden deelnemers trokken
en waarvan er twaalf zijn
georganiseerd. Het schaken in
Grubbenvorst beleefde vele
jaren een glorieperiode.
Grubbenvorst hoorde zelfs bij
de grootste verenigingen van
Limburg. Grubbenvorst was
een echt schaakdorp.
Hiermee heb ik nog maar
enkele hoogtepunten genoemd.
Ik zal me niet wagen aan een
compleet overzicht, want dat
zou nooit volledig kunnen zijn.
Ik heb alleen even een kijkje
willen geven in de wijze waarop
het allemaal begonnen is. Door
de inzet van velen is dit alles
gerealiseerd kunnen worden. Ik
zal me er niet aan wagen om
namen te noemen, want dan
zou ik velen die niet genoemd
worden, tekort doen. Deze
mensen hebben ervoor gezorgd
dat honderden personen plezier
hebben beleefd aan hun hobby
en heel wat nieuwe sociale
contacten hebben opgedaan.
Ook hebben heel veel
jeugdleden er een zeer zinvolle
vrijetijdsbesteding aan gehad,
want schaken is immers een
hobby waarbij spelplezier
samengaat met training van
concentratie en discipline.
Ik ben inmiddels al twintig jaar
weg uit Grubbenvorst. Maar de
band blijft. Met het dorp en de
schaakclub. Als ik de uitslagen
van de bondscompetitie bekijk,
kijk ik altijd eerst snel naar het
resultaat van één vereniging.
De Witte Dame.
Jawel, nog steeds.
Dat zit er gewoon in.
Dat blijft.
Frank Clevers.

