
Toespraak 40 jarig jubileum Schaakvereniging ’t Stokpaardje 

 
Beste leden van ‘t Stokpaardje, 

 

Het is voor mij vandaag een hele grote eer om het bestuur en alle leden van Schaakvereniging ’t Stokpaardje namens de 

Limburgse Schaakbond (LiSB) van harte te feliciteren met het 40 jarig jubileum. Eigenlijk had hier onze voorzitter Frank 

Clevers zullen staan, maar hij kreeg afgelopen week onverwacht het verzoek van zijn werkgever Dagblad De Limburger 

om een reportage te maken van het bezoek van Garry Kasparov aan Kerkrade. Omdat een verzoek van een werkgever nou 

eenmaal voorrang dient te hebben, kan onze voorzitter er tot zijn spijt vandaag niet bij zijn. Hij heeft mij echter verzocht 

om hem te verontschuldigen en zijn felicitaties over te brengen. 

 

Schaakvereniging ’t Stokpaardje werd op 15 november 1972 in Linne opgericht onder de naam Schaakvereniging Linne 

door de heren E. Nijgh, C. Smits en T. Beulen. De eerste voorzitter was E. Nijgh.  

 

Men startte met 10 leden. Dat dit echter mensen waren die van aanpakken wisten, mag blijken uit het feit dat men al in 

1973 het eerste Open Linner Schaakkampioenschap organiseerde. Dit bracht de jonge vereniging veel publiciteit en 25 

nieuwe leden. Vanaf het allereerste begin werd ook deelgenomen aan de LiSB competitie. Een van de zeer actieve leden 

van het eerste uur is de heer Wim Berden. Hij is nog steeds lid van ’t Stokpaardje. Daarnaast dienen ook Thijs Ickenroth, 

Gerrit de Wit, Ton Cremers, Arie Schakel, Roel Kleinstra en Peter Simonis hier genoemd te worden. 

 

De naam Schaakvereniging Linne werd veranderd in Schaakvereniging ’t Stokpaardje en na een, aanvankelijk succesvolle 

periode, die weer een stijging van het aantal leden met zich mee bracht, staken er in 1978 donkere wolken op. 

Omdat men geen nieuwe bestuursleden kon vinden zag men zich genoodzaakt om de club op te heffen. Echter een goed 

glas bier deed wonderen en in dezelfde nacht waarin de club ten grave werd gedragen, werd zij ook weer tot leven 

gewekt. 

 

In 1979 bleek dat door een verhuizing naar Maasbracht Schaakvereniging ’t Stokpaardje meer toekomst zou kunnen 

hebben. Café De Scheepsvaart aan de Havenstraat werd het nieuwe clublokaal. Hier heeft de vereniging tot 2006 haar 

activiteiten ontplooid. Vervolgens is er een aantal keren verhuisd totdat men uiteindelijk in de Andreashal terecht kwam. 

 

Schaakvereniging ’t Stokpaardje heeft vanaf het begin een sterk regionaal karakter gehad. In verband met een teruglopend 

ledenaantal werden in 2000 gesprekken gevoerd met Ultimo Vero uit Echt over gezamelijke activiteiten. Deze aanpak had 

succes maar werd gestopt in 2009 omdat het aantal seniorenleden van Ultimo Vero terugliep. Vanaf dat moment is men 

weer een zelfstandige stabiele vereniging met een ledenaantal dat schommelt tussen de 15 en 20. 

 

Ga zo door, behoudt het schaakplezier. Op naar de volgende 40 jaar en nogmaals gefeliciteerd. 

 

Maasbracht (gemeente Maasgouw), 17-11-2012, 

 

Paul Dreuning 

Secretaris Limburgse Schaakbond (LiSB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Toespraak 50 (52) jarig KNSB jubileum Arie Schakel 

 
Dames en heren, 

 

Ondanks het feit dat een 40 jarig jubileum natuurlijk een bijzondere mijlpaal is, is er vandaag iemand in ons midden die 

een nog heugelijker feit te vieren heeft. Namelijk een 50 jarig (inmiddels 52 jarig) jubileum. Hiervoor zou ik graag de 

heer Arie Schakel, samen met zijn echtgenote naar voren willen vragen. 

 

Arie Schakel kwam in de zomer van 1960 voor het eerst in aanraking met het schaakspel. Zijn oom bracht hem de eerste 

beginselen bij. In september 1960 werd hij vervolgens lid van de schaakvereniging in Hardinxveld-Giessendam. Hier 

speelde hij zowel intern als extern en werd ook KNSB lid. 

 

Na zijn politieopleiding kwam de heer Schakel in 1964 in Barendrecht terecht en werd direct lid van de schaakvereniging 

Barendrecht. Ook bij deze vereniging speelde hij intern en extern.(1
e
 klasse van de Rotterdamse Schaakbond). 

 

Ook Arie Schakel, ontkwam in 1965 niet aan de militaire dienst bij het 11
e
 tankbataljon in Oirschot. In deze periode 

speelde hij niet officieel in een vereniging. Hij pakte echter de draad weer op in september 1966 toen hij bij de politie in 

Alblasserdam werd geplaatst. Hij werd toen gelijk lid van de plaatselijke schaakvereniging en ging wederom zowel intern 

als extern schaken. Daarnaast speelde hij in die tijd ook nog in een Rijkspolitieteam in het district Dordrecht. 

 

In januari 1972 verhuisde de heer Schakel voor zijn werk naar Zundert in Noord-Brabant en hier kwam nog een andere 

kwaliteit van de jubilaris aan het licht. Hij heeft hier namelijk samen met een paar andere oud leden de schaakclub De 

Raadsheer, die al drie jaar slapende was, nieuw leven ingeblazen. Dat zijn aanpak, die werd geïnspireerd door de 

beroemde tweekamp tussen Bobby Fischer en Boris Spaski, succesvol is geweest, blijkt uit het feit dat De Raadsheer 

inmiddels een grote bloeiende vereniging is. Hij werd daar overigens zelf 2x clubkampioen en een keer 

snelschaakkampioen. Vermeldenswaard is verder nog dat Arie Schakel grootmeester Jan Hein Donner, tijdens een 

simultaan in Alblasserdam op 11 september 1972 een remise afdwong. 

 

In 1976 verhuisde Arie met zijn gezin naar Limburg. Wederom vanwege het werk. Ze kwamen in Maasbracht terecht. 

Onze jubilaris werd lid van ’t Stokpaardje en is dat, tot op de dag van vandaag, nog steeds. 

 

Tot zover de schaaklevensloop van bondslid nummer: 6217365. Meer dan 50 jaar, met veel passie en toewijding, actief in 

de schaaksport en dat is niet onopgemerkt gebleven. Het is dan ook een bijzondere eer en genoegen voor mij om hier 

vanmiddag aan te kondigen dat het de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB) heeft behaagd (maar ik weet zeker 

dat Beatrix, als ze het zou weten, het er mee eens zou zijn), om Arie Schakel, ter gelegenheid van zijn 50 jarig (inmiddels 

dus 52 jarig) KNSB lidmaatschap de gouden bondsspeld toe te kennen. Namens de LiSB feliciteer ik hem, van ganser 

harte, hiermee en ga vervolgens met heel veel plezier tot de uitreiking over. 

 

Maasbracht (gemeente Maasgouw), 17-11-2012, 

 

Paul Dreuning 

Secretaris Limburgse Schaakbond (LiSB) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


