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Philidor vie rt t7 5-jarig bestaan

SCHAKEI{

hhilidor 1847 uit Leeuwarden vierde vorig
].1weekend het r75-jarig bestaan. 'De oud-
I ste schaakclub van Nederland' (hangt af
van welke criteria je precies hanteert) pakt
voor dit jubileum groots uit. Een weekendtoer-
nooi, een bijeenkomst, een iubileumboek, en
de festiviteiten worden afgerond met een
kloksimultaan waarin grootmeester Sipke
Ernst probeert een record te verbreken door 47
partijen tegelijkenijd te spelen.

Een belangriik persoon in de naoorlogse
clubgeschiedenis is Waling Dijkstra. Dijkstra
was eigenaar van een succesvolle verffabriek.
Hijhad de merkwaardige eigenschap dat hij
ervan hield om zich te omringen met schakers

- en hoe sterker ze waren, hoe leuker dat hii
het vond. Hii zette zich enorm in voor Philidor
en voor het schaakspel in het algemeen. Eerst
was hij secretari$ later voorzitter. Door zijn
succesvolle onderneming had Dijkstra ook de
middelen om de schaaksport flnancieel te
ondersteunen. Hij organiseerde evenementen,
sponsqrde talenten en maakte van het eerste
team van Philidor een topteam. In t967 leidde
dit zelfs tot het landskampioenschap.

Na het overlijden van Dijkgtra in r98r viel
een belangriike steunpilaar van het Friese
schaak weg. Philidor wist een tijdlang nog wel
enkele sponsors aan zich te binden, maar de
hoogtiidagen lagen in het verleden. In de jaren
8o en 9o betekende dit dat jaren van promotie
en degradatie in hoofdklasse en eerste klasse
werden afgewisseld.

Tegenwoordig is Philidor actief in de eerste
klasse van de landeliike competitie. Al enkele

iaren dreigt degradatie, maar het team weet
zich telkens op miraculeuze wiize te handha-
ven. Clubicoon Eddie Scholl speelde een be-
langrijke rol bij de successen in dit millenni-
um, door veel Fries talent te benaderen om de
overstap te maken naar de hoofdstad. Iets dat
hem naar eigen zeggen ,,door omringende
Friese verenigingen niet altijd in dank werd
afgenomen".

Ter gelegenheid van het iubileum vond het
Waling Dijkstra-toernóoi voor het eerst in

iaren weer eens plaats
in de vorm van een
weekendeditie. Van
wijdag tt november
tot zondag 13 novem-
ber stonden zes ron-
den op het program-
ma met het klassieke
speeltempo. De,,drei-

ging" (volgens Scholl) dat de Russische groot-
meester Madimir Epishin zijn opwachting zou
maken bleef uit, en uiteindelijk deden liefst 8o
schakers mee.

Bij dit evenementnras ikzelf van de partii. In
een cruciaal affiche in de laatste ronde tegen
Sipke Ernst werd het punt na veel striid ge-
deel{ waardoor wij samen met Selwin Keu-
ning de toemooizege deelden. De voor Schaak-
club Sneek uitkomende Keuning speelde een
sterk toernooi. In de viifde ronde boekte hii
een knappe overwinning op schaakmeester
Migchiel de |ong.

diagram
Selwin Keuning-Migchiel de fong
Zwart is zojuist de fout ingegaan met 20...96?
en Keuning straft het hardhandig aï.ztPxg0l
Tlrer+ zz.T*ethxg6 z3.Dxg6+ Kh8 z4.Te8!
Natuurlijk! De |ong zal gehoopt hebben dat
Keuning gewoon voor het eeuwig schaak zou
gaan. Maar de zwarte coórdinatie is dusdanig
verstoord dat wit kan proflteren.24,.,Pc4
25.Ph4 Txe8 z6.Dxe8+ Kh7
z7.DIt+ met mat op de volgende zet,
Meerdaagse schaakevenementen zijn tegen-
woordig schaars geworden in Friesland. Dat
het Waling.Dijkstra-toernooi dit jaar weer over
drie dagen werd uitgespreid is een enorme
aanwinst voor de Friese schaakkalender. Er
gaan dan ook al geluiden op om het toemooi
ook in de komende jaren in deze vorm te
handhaven - een initiatief dat ik ten zeerste
kan toeiuichen.
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