
Schaakvereniging de Zandloper schenkt zeer bijzonder boek 

Archief van Max Euwe Centrum te Amsterdam ontving ontbrekend boek 
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Voorzitter Gerard Rijkers overhandigde het exemplaar aan vrijwilliger Bart Stam. 
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Onlangs werd schaakvereniging de Zandloper uit Sprang-Capelle verrijkt met het 

persoonlijke schaakarchief van oud-lid Ben Bijdevier uit Kaatsheuvel. Tussen de vele 

schaakboeken bevond zich ook een exemplaar van de complete ingebonden eerste 

jaargang van het “Tijdschrift van den Nederlanschen Schaakbond” uit het jaar 1893. 

Ondanks de hoge leeftijd van dit boek verkeert het nog in een uitstekende staat. Een 

telefoontje naar het Max Euwe Centrum in Amsterdam leerde dat dit boek een uniek 

exemplaar is en waar het MEC nog niet over beschikte. Het bestuur van 

schaakvereniging de Zandloper besloot daarom dit boek te schenken aan het MEC, 

omdat het daar historisch gezien beter op zijn plaats is dan in een kast met 

schaakboeken in Sprang-Capelle. Op 16 september werd het boek in Amsterdam 

door voorzitter Gerard Rijkers van de Zandloper overhandigd aan vrijwilliger 

archivaris Bart Stam van het MEC, die zeer blij was met deze aanvulling van het 

archief. 

Het Max Euwe Centrum is een museum en archief ineen waarvan er wereldwijd 

ongeveer 10 bestaan, en is gevestigd, hoe kan het ook anders, aan het Max 

Euweplein te Amsterdam. Zo is daar o.a. het schaakbord met de stukken waarmee 

Max Euwe de wereldtitel veroverde met de slotstelling te zien, naast vele andere 

zaken die met schaken te maken hebben. Het bijgaande artikel wordt opgenomen in 

de landelijke nieuwsbrief en op de website van de Koninklijke Nederlandse 

Schaakbond: 

Drie leden van schaakvereniging de Zandloper in Sprang-Capelle (Noord-Brabant) 

hebben op donderdag 16 september een bijzonder geschenk aangeboden aan het Max 

Euwe Centrum. Het gaat om de eerste, ingebonden jaargang van het ‘Tijdschrift van 

den Nederlandschen Schaakbond’ uit 1893 (zie foto). 

Het Max Euwe Centrum beschikte tot nu alleen over een niet-originele, gecombineerde 

band van de jaargangen 1893 en 1984. 

Ben Bijdevier, oud-lid van de Zandloper, heeft het exemplaar geschonken aan het MEC. 

Voorzitter Gerard Rijkers overhandigde het exemplaar aan vrijwilliger Bart Stam. Ook 

secretaris Henk Vennix en lid Ton Snoeren waren daarbij aanwezig. Zij kregen hierna 

een rondleiding door het museum. 

De Zandloper is kleine, gezellige vereniging met zestien leden in Sprang-Capelle 

(gemeente Waalwijk). De vereniging heeft haar clubavond op woensdagavond ‘met een 

gemiddelde opkomst van 99 procent’, aldus Gerard Rijkers. 
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