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KSC Philidor trapt jubileumj aar af
rnet Waling Dijkstra - toernooi
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IÉêuwarden I Met de eeÍste ronde
van het ddedaegse Waling-Dijk-
sMtoertrooi is wijalagêvond het
jubileumjaar rran de Koninklijke
Sctraakdub Pbilidor 1847 in gang
gezet. Hêt is zatêrdag exact 17s
jaar gel€den dat d€ oudste
scheakdui van ons la[d werd
opgeÍicht

De jubilaris, die sinds 1947 het predi-
caat'koninklijk' mag dragen, heeft
in dat kader het Nederlands denk-
sPortcenEum Tresoar gekozeD als
locatie voor het toemooi, dat al 37
keer en il verschillende uitvoerin-
genwerd gehouden. Ditmaal, en
voor de vierde keer alweer, in een
zogenaamde weekeinde€ditie, met
zateidag drie en zondag twee rondes.
,,Hij heeft de club door de moeilijke
oorlogsjaren geholpen op weg naar
het honderdjarige jubilem", vertelt
voorzitter lrik Krujt over de náamge
ver vm het toemooi en dus een van
zijn voorgangers.

Dijksfa heeft als erevoozitter vm
Philidor, maar ook \,€n de Fdese
Schaakbond (FSB), en als ondeme-
mer in de rnoorlogsejaren veel bete-
kend voor de sport in Fryslàn. Het
toemooi staat opetr voor iedereen.
,,Het merendeel is afkornstig uit
Fryslàn en er doen veel oud-leden
mee zoals Sipke Emst, de schaker
met de hoogste rating (2515)." Mail
ook clubkampioen Migchiel deJong,
Fries kmpioen Anir Nicolai en Fries
om utens Nick MaaÍnan zijn van de
partij.

Scheekhandborek

De naam 'Philidor' is afkomitig van
een groot schaker uit de achttiende
eeuw, die fi{ore maalÍe met de
Philidorerdediging.,,Hij heeft het

schaakhandboek geschreven, dat
bijna honderdjaar als leidraad heeft
gediend voor de spoÍ", zegt Kruit
over Franqois Philidor, die als musi-
rus en componist m het Frmse hof
werkzaam was. ,,Toen hij een keer in
Nederland was voor een concert,
maar een aantal van zijn nusici ziek
was geworden, besloot hij een
schaaksimultaaD te geven."

Pbjlidor geldt in ons land als de oud-
ste nog bestamde schakdub. Er zijn
wel clubs eerder opgericht, maaÍ die
bestam niet meer. Ook d€ leeftijd
van de leeuwardu schaakclub werd
in het verleden tlikwijls betwist.
Onder-andere vanwege een fusie in
1904 (VriendeDlcing) en 1917 met
schaakclub Excelsior, dat meer leden

had- ,,Maar die vereniging heeft de
statuten van Philidor in z'n geheel
overgenomen, mardoor het rechts-
geldig was", vertelt l(ruit, die Kees
van_Straten een jaar geleden als
voouitter is opgevolgd.

Jubileumreceptie

Na het Waling Dijkstra-toemooi zal
volgend weekeinde het officiéle
gedeelte van de jubileumviering
worden gehoudm Met op zaterdag
19 november onder andere een ten-
toonstelling, met zaken die door de
jaren heen niet verloren zijn gegam.
Zoals twee vooEittershamers van
1877 en 1897, van respectievelijk het
dertig en vijftigiarig bestaan vm de
schaakclub. Daarnaast zullen eÍ ook

notulen van de oprichtingsvergade
ring op 12 november 1847 te zien
zijn.

Zaterdag is ook de jubileumeceptie
in Zaal Enzo aan het Kalverdijlde
(16.00 uur), waar het eerste exem-
plaar van het jubilemboek zal
worden overhandigd aan wethouder
Gijs Jacobse. Het boek is geschÍeven
door Eddie Scholl, Kees van Straten
en Leo van Maanen, die al tal van
jaarboeken hebben gemaakt. ,,Ze
zijn er heel kien óp niet steeds de
zelfde dingen maar mdere zaken te
belichten en nieuwe dingen uit te
zoeken. Il de TWeede Wereldoorlog
is het archiefvan de schaakclub
verloren gegaan, maar op boeken-
maÍkten is het een en andea terug-
gevonden."

WereldÍecoftl

Eddie Scholl is ook de man die vijf
keer Nederlmds kampioen is gewor-
den in verschillende schaakdiscip
lines. En tot op heden het succesvol-
ste lid is. Op 18.47 uur zal grootmees-
ter Sipke Ernst het in een kloksimul-
taan oPnemen tegen4T tegetu
standersen daarbij een aanval doen
op het wereldrecord- Daarbij hebben
zowel Emst als zijn tegenstanders
twee uur bedenlrtijd op de klok. Om
een record neer te zetten zal de GrG
njngse Fries tenminste 33 partijen
moeten wimen.

,,We willen het hele jaar gebruiken
voor tal van activiteiten op schaakge
bied". benadrukt Kruit. ln januari
2023 is het Hennie Collignon'toer-
nooi voor dejeugd. In het voorjaar
worden de toemooien Chess96o
(Fischer Random) en doorgeefschaak
georganiseerd. Ook heeft Philidor de
organisatie vanhet FK schaken 2022/
2023 (september 2022) op zich genG
men. Daamaast komt er ook nog €en
feestavond voor de club met zeventig
tot tachtig leden.
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De staÍt van het Waling Dijkstra:toêrnooi in het Nederlands DenkspoÉcentrum Í?Éotr ln Lêêuwild€n.
Foto: Hárcol van Kammcn


