
In memoriam Eelke (Eelie) van den Bosch 

 

Woensdag 22 oktober 2014 ontvingen wij het bericht van overlijden van ons trouwe 

schaaklid Eelie van den Bosch. Eelie was al een tijdje niet meer op de club 

aanwezig. Ongeveer 2 weken geleden is Eelie getroffen door een maagbloeding en 

is hij opgenomen in het WFG in Hoorn, op de intensive care. Woensdag de 22ste 

werd hij overgebracht naar Alkmaar voor een scan en daar is hij uiteindelijk 

overleden. 

Eelie was de afgelopen jaren regelmatig ziek en om die reden al vaker voor langere 

periodes afwezig. Alhoewel hij het vorig seizoen nog 29 wedstrijden speelde in de 

interne competitie. Het was duidelijk dat zijn gezondheid langzaam maar zeker 

achteruit ging. Dit manifesteerde zich soms ook op de clubavond. Vorig seizoen 

moest Eelie noodgedwongen een partij staken omdat hij onwel werd en niet verder 

kon spelen. 

De liefde van Eelie voor het schaken was zeer sterk. Zodra zijn gezondheid het maar 

even toeliet was hij aanwezig op de club om zijn partij te spelen. Twee jaar geleden, 

in de zomer, nadat hij net thuis was na een lange ziekenhuisopname vertelde hij 

alweer enthousiast uit te zien naar het nieuwe schaakseizoen. Dat duurde uiteindelijk 

toch nog 3-4 weken langer maar onmiskenbaar was daar de wil om te blijven 

schaken. 

Ook dit seizoen had hij er weer zin in. Hij voelde zich goed en had zin om te 

schaken. Het is slechts bij 1 partij gebleven. Op vrijdag 5 september speelde Eelie 

zijn laatste officiële partij voor K.T.V. Hij heeft zijn laatste partij op de club gewonnen. 

Eelie is in 1980 lid geworden van K.T.V. en heeft dus ruim 30 jaar bij onze club 

gespeeld. In de jaren 80 was Eelie 4 jaar eindredacteur van het clubblad. Daarnaast 

is Eelie ook 7 jaar lang de interne competitieleider geweest en verzorgde hij wekelijks 

de indeling. 

Eelie was een gewaardeerd en graag gezien lid van K.T.V. Bescheiden en rustig van 

karakter, ook op het schaakbord. Een gedegen strategie, een rustige 

opbouw.......geen gekke fratsen maar voor velen een moeilijk te verslaan 

tegenstander. 

Hoe belangrijk het schaken voor Eelie was blijkt ook uit de rouwadvertentie van de 

familie die begint met de woorden: 

“ Schaakmat “  Zijn belangrijkste partij is gespeeld. Hij had daar vrede mee  

Eelie komt nooit meer op de club, maar wij zullen hem nog lang blijven herinneren. 

 

Vrijdag 24 oktober, Marco Groot (Voorzitter K.T.V.)  


