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Willy Wijsen uit Maastricht 60 jaar bondslid

SCHAKEN

Door
Frank CleversW

Willy Wijsen uit Maastricht, good-old Willy, is woensdag
9 september op de kop af zestig jaar lid van de schaak-
bond.

W illy Wijsen is vanwe-
ge zijn vele verdien-
sten voor het scha-
ken in Limburg al

meerdere malen gehuldigd. Hij
kreeg eigenlijk al alles wat maar mo-
gelijk is voor een schaakvrijwilliger.
Zo werd hij onderscheiden met de
gouden bondsspeld van de KNSB
en benoemd tot erelid van de Lim-
burgse schaakbond. Als klap op de
vuurpijl werd hij tien jaar geleden,
bij gelegenheid van zijn 50-jarig lid-

maatschap van de schaakbond,
koninklijk onderscheiden. Hij werd
benoemd tot lid in de Orde van
Oranje-Nassau. Een prachtig eerbe-
toon. Volgende week woensdag als
Willy welgeteld zestig jaar lid is
van de schaakbond, wordt hij in
kleine kring bij hem thuis in bijzijn
van een aantal genodigden gehul-
digd.
De 78-jarige Willy heeft veel bete-
kend voor het schaken. Hij was on-
geveer 25 jaar bestuurslid van de

Limburgse Schaakbond en 25 jaar
schaakleraar op diverse scholen in
Maastricht. Ook was hij provinciaal
diplomaconsul en examinator. Zijn
hart lag altijd in de eerste plaats bij
de jeugd. Vooral bij het Francis-
cusoord in Valkenburg (tegenwoor-
dig Adelante kinderrevalidatie)
waar inmiddels al 35 jaar geleden
de samenwerking begon ten behoe-
ve van jongeren met lichamelijke
beperkingen. Willy werd daarbij
altijd volop gesteund door echtge-
note Wita. Willy ging Pierre Keune
helpen om schaakles te geven en
legde er zijn hele ziel en zaligheid
in. Willy zag in dat de schaaksport
een belangrijke aanjager kan zijn
om maatschappelijke doelen te rea-

liseren: persoonlijke ontplooiing,
maar tevens een middel om uit so-
ciaal isolement te geraken. Daarom
heeft Willy zich ook ingezet voor

het evenement Euro-Chess voor
jongeren met een lichamelijke be-
perking. Euro-Chess wordt ieder
jaar georganiseerd in een van de
landen van de EU. Hierbij wordt
behalve aan het schaken ook veel
aandacht besteed aan culturele acti-
viteiten, samen met jongeren uit
het buitenland. Willy ging op vele
schaakreizen mee naar het buiten-
land, onder meer naar Praag, Boe-
dapest, Berlijn en Bydgoszcz.

Dit is de 1000ste schaakrubriek van de
hand van Frank Clevers. Hij heeft deze
rubriek bijna 20 jaar wekelijks geschre-
ven en heeft nu besloten daarmee te
stoppen. Vanaf volgende week verzorgt
Henk van Gool uit Venlo deze rubriek.

2015, kleindochter Robin (6 jaar) krijgt schaakles.2003, examenopgaven nakijken. 2005, koninklijke onderscheiding, 2012, actief bij Euro-Chess.


