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Het is inmiddels traditie geworden dat in de aanloop naar het Open NK Snelschaken Dordrecht
in het teken staat van de Schaaksport. Dat begint aanstaande vrijdag al in het Dordrechts
museum.

Voor ereburger en dichter Kees Buddingh’ was de schaaksport een belangrijke bezigheid, die
hij bij schaakclub Dordrecht ook op landelijk niveau beoefende. Reden voor het Dordrechts
Museum om de Museumavond van vrijdag 22 februari geheel aan Buddingh’ en het schaken te
wijden. De tentoonstelling Kastjes kijken, beeldend werk van C. Buddingh’ is tijdens de gratis
avondopenstelling ook te zien.

Om 19 uur opent Hans Berrevoets, voorzitter van het Buddingh’ genootschap het
avondprogramma. Vervolgens spelen dagclub de Klockelaer en schaaksociëteit De Willige
Dame een klokseance tegen Pierre Smeets, de clubkampioen van De Willige Dame.
Aansluitend is er een speciale erepartij tussen Adri van der Willigen, de 92-jarige jeugdvriend
van Buddingh’, en Han van Gorkom, directeur van het Da Vinci college op het Leerpark.

Ook overdag kan menig schaakliefhebber zijn hart ophalen in het museum. De schaakstichting
achter de snelschaakmarathon zorgt voor borden, stukken en klokken in restaurant Art &
Dining, zodat vanaf 10 uur tot vrijdagavond laat kan worden gespeeld. Meer informatie is te
vinden op www.dordrechtsmuseum.nl/activiteiten/museumavond-buddingh

Op zaterdag 23 februari vindt in het winkelcentrum Sterrenburg de inmiddels traditionele
aanschuifsimultaan van Hans Berrevoets plaats. Vanaf het 13.00 uur kan iedereen het
opnemen tegen de drievoudig kampioen van schaakclub De Willige Dame.
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Op donderdagavond 28 februari komt Open Snelschaakkampioen van Nederland Yasser
Seirawan naar Dordrecht om daar om 19.00 uur een kloksimultaan in het Albert
Schweitzerziekenhuis te geven. Voor deze simultaan zijn nog enkele plekken beschikbaar.
Belangstellenden kunnen zich opgeven op info@snelschaakmarathon.nl
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