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Duik in het verleden met Ed Vos (1)
SCHAKEN

Door

Frank CleversVandaag een duik in het ver-

leden met good-old Ed Vos

uit Eys (gemeente Gul-

pen-Wittem). Vos schaakt

bij SV Voerendaal en met

een KNSB-rating van 1973 is

hij een sterk clubschaker.

Volgende week deel 2.

E
d Vos (69) kwalificeerde
zich bijna vijftig jaar gele-
den voor deelname aan
het jeugdkampioenschap

van Nederland in de hoogste leef-
tijdsgroep. Dit werd gespeeld van
11-16 april 1966 in Delft. Jan Tim-
man was toen de coming man en
werd voor het eerst nationaal jeugd-
kampioen in de hoogste groep; hij
zou later - zoals genoegzaam be-
kend - grootmeester en wereldtop-
speler worden. Op de groepsfoto

zien we Jan Timman, toen nog
maar veertien jaar, zittend tweede
van rechts. Ed Vos kwam meteen
in de eerste ronde tegen hem te spe-
len en kreeg meteen schaakles. Op-
vallend is de kleding van de deelne-
mers. Vrijwel allemaal met strop-
das, en één van hen, Peter Hardy
uit Weert, met ‘nondejuke’ (vlin-
derdas). De foto geeft een mooi
beeld hoe de jongens van de jaren
’60 gekleed gingen en welke kap-
sels ze droegen. Een bekend gezicht

is ook de persoon, staand derde
van links. Wie hem kent, zal hem
hier nog wel ‘uit halen’. Hier her-
kennen we Gert Ligterink. Hij
werd in 1966 slechts elfde, maar
zou het tot Internationaal Meester
en kampioen van Nederland schop-
pen. Hij is schaakmedewerker van
de Volkskrant. Ed Vos zit tweede
van links. Hij zit het meest relaxed,
zo lijkt het. Let op de pijp in zijn
rechterhand. Ed Vos werd dat jaar
vierde met 5,5 uit 9, slechts ander-

half punt achter Timman.

Inzendingen en reacties: Frank Clevers,
e-mail f.clevers@mgl.nl

Groepsfoto van het NK jeugdschaak 1966. Zittend tweede van links (met pijp) Ed Vos. NK jeugdschaak 1966: zittend links (met pijp) Ed Vos tegen Van der Lei.
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Ed Vos uit Eys is vooral een teamplayer

SCHAKEN

Door

Frank Clevers

Vandaag deel twee over Ed Vos uit Eys (gemeente Gul-

pen-Wittem), met wie we in zijn schaakverleden duiken.

Schaken is voor hem echt een teamsport.

W
e beginnen met een
partij van good-old
Ed Vos. In DIA-
GRAM 1 zien we de

stelling na 13 zetten uit de partij
Vingerhoets-Vos, een partij die Vos
speelde in de competitie in België.
Vos verdedigde de kleuren van de
vereniging Eisden in Belgisch-Lim-
burg. Binnenkort maakt hij zich
overigens al op voor zijn veertigste
seizoen bij deze vereniging. Wit
speelde hier consequent 14.Th3
met duidelijke ideeën richting zwar-

te koningsvleugel. Zwart (Vos)
speelt nu verrassend 14...Pg4 (dreigt
Pxc2 of Pxf5 gevolgd door Pf2+ enz.).
Er volgt 15.Dh4 h5 16.Pd5 Pxf5!
17.exf5 Dxd5 18.Le2 Dd4 19.Tf3 e4
20.Tf4 g5!
ZIE DIAGRAM 2
21.Dxh5 (wit had hier 21.c3 moeten
spelen, al staat zwart ook dan nog be-
ter) 21...gxf4 22. Dxg4 e3 23. g3 fxg3
24. Dxg3 Tfe8 25. Kg1 De5 26. Dg4
Tac8 en wit gaf op (0-1). Dit lever-
de Ed Vos winst op voor zijn team.
We hebben er bewust voor geko-

zen om een partij te laten zien die
Ed Vos in teamverband heeft ge-
speeld. Dit staat namelijk symbool
voor het type schaker dat hij is en
altijd is geweest. Hij beleefde altijd
veel genoegen aan een winstpartij
die hij voor zijn team behaalde,
misschien zelfs nog meer dan wan-
neer het om persoonlijke eer ging.
Hij is een echte teamplayer, hij
schaakt graag in teamverband, hij
heeft nooit liever gedaan dan spe-
len in teams. Hij heeft in de loop
der jaren heel wat verenigingen ge-
diend, zoals De Dom (Utrecht), De
Wolstad (Tilburg), Kerkrade, DJC
(Stein), GESS (Sittard) en SV Voe-
rendaal. Bij DJC en GESS werd hij

clubkampioen, individueel succes
dus. Maar hoe vreemd het ook
klinkt voor een schaker… want
schaken is iets individueels… Ed
Vos is toch altijd vooral gechar-
meerd geweest van schaken als
teamsport. Schaken in een team is
gezellig, de neuzen staan dezelfde
kant op, je hebt een klik met je
teamgenoten, je doet het sámen, je
bent samen uit en samen thuis. Je
speelt je eigen partij en je leeft mee
met de anderen. Ed Vos zegt daar
over: „Schaken is leuk, maar alleen
- nou ja, laten we zeggen voorál -
als teamsport. Met teams van
GESS, DJC en Voerendaal heb ik
ontelbare keren de Limburgse

KO-beker, rapidbeker en snel-
schaakbeker gewonnen. Met een
Limburgs team (onder anderen
Bouwmeester, Kortis, Renet) heb
ik bijvoorbeeld in Eupen een jubi-
leumtoernooi gewonnen, 5,5 -4,5
tegen Eupen, 5,5-4,5 tegen Vlaande-
ren. Bij beide wedstrijden scoorde
ik het volle punt. Dat schenkt veel
voldoening.” Op de foto is het
team van De Wolstad I uit Tilburg
te zien. Dit is een opname uit 1976.
Dit is Ed Vos ten voeten uit: een
teamplayer. Hij zit geheel rechts.

Volgende week deel 3 (slot) over
Ed Vos.

Inzendingen voor deze rubriek en reac-
ties: Frank Clevers, e-mail
f.clevers@mgl.nl

Het team van De Wolstad I in 1976. Rechts zittend Ed Vos.

Diagram 1 Diagram 2
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Duik in het verleden met Ed Vos (slot)t)
Door

Frank Clevers

SCHAKEN

Vandaag deel 3 (slot) over

Ed Vos uit Eys. In deze laat-

ste aflevering behandelen

we de hoogtepunten uit de

‘jeugdschaakjaren’ van de

69-jarige Ed Vos.

S
choorvoetend meldde Ed
Vos zich in 1962 bij de
schaakvereniging in Kerk-
rade. Kerkrade was destijds

een sterke promotieklasser met be-
kende namen als de broers Rom-
gens, de broers Reuleaux, Ritzer-
feld en de sterspeler Zimmermann.
Ed Vos herinnert zich vooral de
teamresultaten; hij heeft schaken
in teamverband altijd vooropge-
steld. ‘Ik heb toen vier keer in de ex-
terne competitie meegedaan (2,5

uit 4) met een nederlaag tegen
jeugdkampioen v.d. Goot en een ge-
denkwaardige offerpartij tegen
Schoenmakers (Venlo 2) in een
met 10-0 gewonnen wedstrijd!’ Hij
meldde zich aan bij de school-
schaakvereniging van het Grotius
College in Heerlen. Onder leiding
van ex-minister Klaas de Vries was
dat een rustig schuifclubje. Onder
impuls van de broers Bas en Bram
van Riel en Obe de Vries (broer
van Klaas) kwam daar verandering

in. Grotius had een sterk school-
team. Dan toch maar iets over de
persoonlijke resultaten van Ed Vos.
We noemen er een paar. In 1964
werd hijin het Limburgs jeugdkam-
pioenschap gedeeld eerste met Mar-
tin Simon. Voor zijn studie (wis-
kunde, natuurkunde, sterrenkun-
de) ging hij naar Utrecht. Hij had
aanleg voor dammen, bridgen, drie-
banden en voetballen maar bleef
ook schaken. In december 1965
werd Ed Vos jeugdkampioen van

Utrecht en deed in 1966 mee aan
het NK jeugd, waarover we eerder
reeds berichtten.

Na het NK jeugd (1966) gaf grootmeester Donner een simultaan. Ed Vos zit aan de rij links, helemaal ‘bovenaan’. De spelers van het Grotius College met tweede van links Ed Vos.
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