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Het is een vervolg op de eind novem-
ber gehouden bijeenkomst, die tot
verrassing van velen massaal werd
bezocht. In totaal waren er 375 men-

sen. Dat leidde ertoe dat liefst hon-
derd vrijwilligers (boeren en bur-
gers) afgelopen tijd in diverse sa-
menstellingen met elkaar rond de
tafel zijn gegaan, zo blijkt uit een
aankondiging. Allemaal om de rela-
tie tussen de boeren en inwoners
van omliggende dorpen en steden te
verbeteren, meer begrip voor elkaar
te krijgen en ook om te kijken hoe
praktisch meer kan worden samen-
gewerkt. Misschien kunnen burgers
zelfs investeren in ’groene’ initiatie-
ven. In de aankondiging van de bij-
eenkomst maandagavond 25 juni in

De Hilt in Eemnes wordt vooruitge-
lopen op de volgens het organise-
rende Natuurmonumenten soms
mooie resultaten. ,,Enkele werk-
groepen hebben zelfs al een mijlpaal
bereikt.”

Meer plantensoorten
Het gaat allemaal om plannen voor
de Eempolder, die deze avond voor
het eerst worden gepresenteerd en
toegelicht. Het gaat dan onder meer
om plannen om samen met boeren
te zorgen voor meer biodiversiteit
(verschillende soorten planten en

bloemen en daardoor ook bijvoor-
beeld meer insecten) in de polders,
en om te kijken of er ook qua voed-
selvoorziening niet veel kleinschali-
ger en voor de eigen regio gewerkt
kan worden.
Zo is er onder meer een werkgroep
’coöperatie’. Die laat zich mede in-
spireren door de landelijke, brede
beweging BB4F (Boeren, Burgers
voor Voedsel). Dat is een initiatief
voor ’maatschappelijk gezond voed-
sel waarbij burgers, boeren, organi-
saties en het onderwijs, samenwer-
ken’.

Natuurmonumenten concludeerde
eerder al dat de eerste streekconfe-
rentie een succes was, ook omdat zo-
wel boeren als burgers zich gehoord
voelden en er veel sympathie was
voor het werk van agrariërs. Ook
kwam weer naar voren dat er zeer
veel waardering is voor het weidse
en open polderlandschap, dat zo
kenmerkend is voor Eemland.
Iedereen is welkom volgende week
maandag, de bijeenkomst is van
acht uur tot kwart over tien, met
daarna tot elf uur napraten en net-
werken.

Honderd vrijwilligers presenteren volgende week plannen voor betere band boeren en burgers

Polder Eemland rijp voor omslag
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Eemnes Streekconferentie Eem-
land 300 lijkt een groot succes. Vol-
gende week maandag presenteren
werkgroepen de resultaten van
maanden overleg. Met soms hele
concrete suggesties.

En rennend over het gras bespre-
ken de jongens de schaakpartij nog
even na. ,,Je had de pion in de hoek
vooruit moeten schuiven.”
De botanische tuin in Hilversum
was gisteren het decor van het
20ste Jeugdschaaktoernooi van het
Hilversumse Schaak Genootschap.
Het toernooi is onderdeel van de
HSG Open 2018 dat tot en met
zondag 24 juni duurt. Schaken is
weer populair bij de jeugd merkt
Gijs van den Brand van de schaak-
club. ,,We zijn in twee jaar van 18
naar meer dan 75 jeugdleden ge-
groeid. Veel expat-kinderen scha-
ken bij ons. Uit Azië en Oost-Euro-
pa.” HSG is de snelst groeiende
schaakclub van Nederland.

Schaakmat
Teun Loois (10) uit Hilversum heeft
talent. Net als zijn twee jongere
zussen. Alle drie zijn ze lid van
HSG. ,,Ik heb het van mijn vader
geleerd, vond het meteen leuk. Ik
hou niet van drukke dingen, scha-
ken is lekker rustig. En winnen is
leuk”, zegt Teun tussen twee par-
tijen door. Hij heeft net verloren,
maar dat kwam omdat de tijd op
was. Ze hebben maar tien minuten
om de tegenstander schaakmat te
zetten. Of degene die het eerst
door zijn tien minuten is verliest. 
Roger Labruyere (11) uit Almere kan
een topper worden, voorspelt
jeugdleider Van den Brand. Hij
speelt tegen Kenji Verdonschot,
ook een groot talent. ,,Roger heeft
al een rating van 1700. Ik zie in
hem wel een schaakgrootmeester.”
De jongens zijn gewaagd aan el-
kaar. Na een kleine zeven minuten
spelen steekt Kenji sportief zijn
hand uit. Roger wint. Een tafel
verderop zit Duncan Elferink uit

Utrecht. Hij heeft geluidsbescher-
mers op zijn oren. ,,Dan word ik
niet afgeleid door geluiden om me
heen. Dan hoor ik de schaakklok
niet”, vertelt hij na de partij. Ver-
diept in een Donald Duck pocket
laadt hij zich op voor de volgende
strijd. Jeugdleider Van den Brand is
trots op alle talenten. ,,We moeten

ze enthousiast houden, motiveren.
De overgang naar de middelbare
school is altijd een kritiek moment.
Dan haken ze vaak af”, lacht hij. De
schaakbond is ook actief om kinde-
ren bij de les te houden. ,,Nick van
Nick en Simon is echt een goede
schaker. Die heeft echt een plekje
gekregen van de bond, geeft com-

mentaar. Weet goed waar hij het
over heeft. Dat spreekt jongeren
aan.” Voorlopig heeft HSG niets te
klagen. Er was zelfs een wachtlijst
voor het toernooi. Roger Labruyere
is de winnaar en krijgt de Blijden-
stein-trofee uit handen van Hans
Böhm. Wouter Terlouw is de beste
schaker onder tien jaar.

Tuin vol schaakgrootmeesters van de toekomst 
Susanne van Velzen

Hilversum Na tien minuten
stilzitten en opperste concentratie
is het lekker om even een balletje
te trappen. En als je dan geen bal
voorhanden hebt, schop je een
grote dennenappel naar elkaar
over. Je bent niet voor niets in
Pinetum Blijdenstein. 

Blijdenstein decor
schaaktoernooi
jonge talenten

Schaken is hot. De Hilversumse schaakclub is de snelst groeiende van Nederland. Van 18 jeugdleden naar 75 in twee jaar. FOTO STUDIO KASTERMANS/LEON DAKKUS


