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Schaakvereniging Overschie is 85 jaar!
Al 85 jaar zoeken schakers in Overschie elkaar op bij Schaak Genootschap Overschie. Sinds 2018 doen ze dat in het hart van 
Overschie, in de Grote Kerk. Iedere vrijdagvond. De vereniging telt 75 leden (waarvan 25 jeugdleden) en is daarmee een 
van de grootste en bruisendste verenigingen van Rotterdam. Het jubileum viel eigenlijk vorig jaar, maar ja… corona. Hoog 
tijd voor feest!

Bij deze actieve vereniging gaan sport 
en gezelligheid hand in hand. Er is weke-
lijks een interne competitie, en ook doet 
Overschie mee met wedstrijden van de 
Rotterdamse Schaakbond en landelijk 
van de KNSB. En niet onverdienstelijk! 
 
Sportieve en sociale activiteiten 
Jaarlijks organiseert de vereniging een 
snelschaaktoernooi, een rapid toernooi, 
een open kampioenschap en jeugdacti-
viteiten, zoals bijvoorbeeld een WK-toer-
nooi en een Grand Prix toernooi voor 
jeugd uit heel Rotterdam. Ook heeft de 
club een generatietoernooi: dan schaken 
de kinderen samen met vader, tante of 
opa in duo’s voor leuke prijsjes. 
Verder organiseert de vereniging natuur-
lijk schaakles en training, zowel voor de 
jeugd als voor de volwassen leden die 
zich willen blijven ontwikkelen. Ook in de 
zomermaanden is de vereniging open en 
kunnen leden er schaken, kaarten, klet-
sen of een spelletje spelen. 

Samen eten
De meeste leden van de vereniging zijn 
actief, ieder op zijn of haar manier. De een 
is bestuurslid, een ander beheert de web-
site, en weer anderen helpen met opzet-
ten, opruimen, begeleiden of lesgeven. 

Een groot deel van het bestuur is jong en 
komt uit de eigen jeugdopleiding. 
Soms eten de leden met elkaar na afloop 
van een toernooi of schaakmiddag. Dit 
bevordert het sociale karakter van de 
vereniging en dat is voor deze club erg 
belangrijk. De club wil graag dat iedereen 
zich er welkom en thuis voelt.

Reünie
Op 7 mei was er een groot reünie toer-
nooi, als onderdeel van het jubileum. Dit 
vindt meestal elke vijf jaar plaats, ook 
voor oud-leden. Met veel oud-leden is er 
nog contact en dan is dit een mooie ma-
nier om de banden weer aan te halen. Af-
gelopen 7 mei waren er ruim 70 mensen 
aanwezig, inclusief bijna 25 oud-leden. Er 
werd sportief gestreden, en na afloop liet 
iedereen zich de gezamenlijke maaltijd 
(van het Chinese restaurant op de Burg. 
Baumannlaan) goed smaken. Het was 
extra leuk dat kinderen van oud-leden nu 
op hun beurt lid zijn. Iedereen was super 
enthousiast en genoot van de jubileum 
taart die ‘onze eigen’ Monique had ge-
maakt. Zie ook de foto’s. 

Jubileumprogramma 
Op 4 juni staat er een Open Kampioen-
schap op het programma. Dat wordt weer 

een mooi toernooi met – dankzij een 
aantal sponsors – een prijzenpot van ruim 
1000 euro. De laatste keer dat dit toer-
nooi werd georganiseerd (in 2019) ging 
de Nederlandse grootmeester Erik van 
den Doel er met de eerste prijs vandoor. 
Dat was een erg sterk bezet toernooi. Ook 
dit jaar verwacht de vereniging zo’n 100 
schakers te mogen verwelkomen. 
In september is er nog een toernooi 
simultaan spelen met een bekende Ne-
derlandse schaker. Wie dat zal zijn, is op 
dit moment nog niet bevestigd. Maar 
een aansprekende naam is het zeker! Dat 
wordt ongetwijfeld een zeer geslaagde 
dag. 
 
Kom kennismaken
Kortom, de 85-jarige schaakvereniging 
van Overschie is springlevend, sportief 
en gezellig. Iedereen is welkom om vrij-
blijvend kennis te maken. Kijk voor meer 
informatie op www.sg-overschie.nl. Zoals 
gezegd: elke vrijdagavond schaakt de 
club in de Grote Kerk. Vanaf 18.45 schaakt 
de jeugd; vanaf 20 uur zijn de volwasse-
nen aan de beurt. 

De activiteiten en het jubileum van Schaakgenootschap 
Overschie in beeld - Foto’s: Ron Pluijm


