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FOCUS ON :  
Kees Greevenbosch 

 

 

Wanneer ben je geboren en waar?  

3 april 1951 in Rotterdam.  
 

Naam van je echtgenote en kinderen 

Sylvia en twee dochters Rozemarijn en Anneloes (resp. 24 en 21 jaar oud).  

Wat is je huidige functie binnen de Ned Ambassade in Suriname?  

Hoofd van de afdeling consulaire zaken.  
 



 

Hoe was je jeugd en waar doorgebracht?  

Mijn ouders waren beiden onderwijzer en ik ben de derde van vier kinderen (het vierde 
kind is mijn broer Henk die ook actief schaakt en internationaal arbiter is). Ik ben 
opgegroeid in Rotterdam-Zuid (Charlois en Pendrecht) en heb daar HBS-B gedaan en 
opleidingen Engels en boekhouden. Van 1971 tot 1976 werkte ik in Rotterdam op het 
kantoor van een Amerikaanse rederij. 
 

 Hoe ben je in de diplomatieke dienst terechtgekomen, en waar heb je allemaal 
gewerkt?  

In 1975 reageerde ik op een personeelsadvertentie van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken. Ik doorliep een sollicitatieprocedure van ca. vijf maanden en per 1 mei 1976 
kwam ik bij het ministerie in dienst. Na een korte stageperiode (2½ maand) werd ik naar 
mijn eerste post gestuurd: Yaoundé (Kameroen). Die post zou mijn leven veranderen 
want een jaar later (1977) werd er door het ministerie een secretaresse uitgezonden, 
waar ik twee jaar later mee trouwde (Sylvia, dus). Direct na ons huwelijk in 1979 gingen 
we naar mijn tweede standplaats, Port of Spain, Trinidad. Vervolgens zijn wij geplaatst 
geweest in Luanda, Angola (1981-1983), Dhaka, Bangladesh (1983-1986), Houston, 
Texas (1986-1989), Den Haag (1989-1992), Lissabon, Portugal (1992-1997), 
Warschau, Polen (1997-2001), Riga, Letland (2001-2004), Milaan, Italië (2004-2008) en 
nu Paramaribo (2008-2010). In september a.s. vertrekken we naar Valletta, Malta. 
 

Hoe ben je begonnen met schaken?  

Toen ik een jaar of zes was kreeg mijn vader een schaakspel cadeau. Hij kende de 
regels al wel en legde ze ook aan zijn kinderen uit; we speelden wel schaak maar niet 
fanatiek. Er werd meer gemusiceerd in het gezin (broer viool, zus cello, ikzelf piano). 
In m'n middelbare schooltijd waren mijn passies aanvankelijk filatelie en bridge. Rond 
mijn zestiende ging ik veel met vriendjes uit de straat schaken. Ik kocht 
een schaakklokje en, om m'n vriendjes voor te zijn, mijn eerste schaakboek 
(Openingenvademecum van Frits Roessel). Op mijn zeventiende werd ik lid van de 
schaakvereniging Charlois (nu Charlois/Europoort) en nestelde het schaakvirus zich 
definitief. 

Hoe is je "schaakcarriere" verlopen?wat heb je allemaal gedaan/waar 
gespeeld/memorabele prestaties  

Als actief schaker klom ik binnen Charlois vrij snel van het zesde naar het derde tiental. 
Na zes jaar bij Charlois (de club waar ook Cor van Wijgerden in zijn schaakbeginjaren 
actief was – we speelden tientallen vluggertjes, waarvan hij +99% won) werd ik in 1974 
lid van Krimpen a/d IJssel. Daar ben ik nog steeds lid van. 



Buiten de interne en de bondscompetities speelde ik in de eerste helft van de jaren 
zeventig ook graag in open toernooien in het buitenland: driemaal in Italië (Bari, Venetië 
en Madonna di Campiglio), tweemaal in Frankrijk (Straatsburg en Bagneux), viermaal in 
Engeland (Southport, Hastings, Jersey en Guernsey). Mijn resultaten kwamen meestal 
rond de 50% uit; het was duidelijk dat ik mijn schaakcarrière te laat had ingezet. 

In de periode van 1969 tot 1976 was ik ook op bestuurlijk en wedstrijdorganisatorisch 
terrein actief. Achtereenvolgens was ik jeugdleider en secretaris van „Charlois‟, 
jeugdwedstrijdorganisator van de Rotterdamse Schaakbond en van 1974 tot 1976 
bestuurslid voor wedstrijdorganisatie in het KNSB-bestuur. Daarnaast was ik twee keer 
toernooidirecteur van het toenmalige BP-toernooi (nationaal jeugdkampioenschap). 

Verder heb ik als arbiter tientallen KNSB-competitiewedstrijden geleid, een 
internationale damesvierkamp in Rotterdam en voorronden voor het Nederlands 
kampioenschap, alsmede (als tweede arbiter) een aflevering van het Nederlands Open 
Kampioenschap.  

Nadat ik in 1976 voor Buitenlandse Zaken aan mijn omzwervingen begon is schaken, 
hoewel nog steeds een passie, qua intensiteit afgenomen. Een paar hoogtepunten 
beleefde ik nog wel in Yaoundé (stadskampioen), Luanda (een derde prijs in een round 
Robin toernooi tussen de vijf beste Angolezen en vijf sterke buitenlanders) en Houston 
(derde prijs in het „City Open‟). 

Tijdens mijn plaatsing in Den Haag (1989-1992) speelde ik weer actief bij en voor 
Krimpen a/d IJssel. In Lissabon, Warschau en Riga kwam het er vervolgens echter 
nauwelijks van. 

In 2005, nadat we in Milaan waren begonnen, ben ik uit de mottenballen gekropen en 
schreef ik me als een unrated player (het verschijnsel Elo-ratinglijst was mij tot dan 
bespaard gebleven) in voor het open toernooi in Lienz, Oostenrijk; score 4½ uit 9. Ik 
had de smaak weer te pakken en speelde drie maanden later in Arvier in het Italiaanse 
Aosta-dal: daar scoorde ik 5½ uit 9 en verkreeg ik zowaar mijn eerste echte FIDE-rating 
(toen 2078). Daarna speelde ik open toernooien in Arco (Italië), het Essenttoernooi in 
Hoogeveen (amateurgroep 2006 en 2007; laatste jaar tweede plaats) en vorig jaar in 
Curaçao. 

Je heb 2 jaar gewerkt in Suriname, wat zijn je algemene indrukken van Suriname? 

 Een mooi en potentieel rijk land met een vriendelijke bevolking, maar door de beperkte 
verbindingen wel wat geïsoleerd gelegen. 

 

 



Wat zijn je indrukken  van het Surinaamse schaakleven en het algemeen 
schaakniveau? 

Het schaakniveau is mij zeker niet tegengevallen. Er zijn een aantal goede topspelers 
en de enthousiaste en gestructureerde jeugdactiviteiten zullen zeker vrucht afwerpen. 
De kennis van openingen vind ik wat beperkt, vooral de klassieke open spelen. Als een 
jeugdtalent steevast met 1. b3 begint, denk ik “kan het niet wat avontuurlijker?”. 
Opvallend positief vind ik verder de ruime aandacht die schaken krijgt in de Surinaamse 
media. 

Welke schakers in Suriname zijn je qua speelsterkte opgevallen? 

Dew Gajadin‟s speelstijl spreekt me aan, ook omdat zijn openingenrepertoire erg met 
het mijne overeenkomt. Opvallende talenten zijn natuurlijk Calvin Tjong Tjin Joe en 
Pierre Chang. 
 

Wat zijn je aanbevelingen voor de Surinaamse Schaakbond? 

Het nieuwe bestuur is ambitieus begonnen. Ga door op de ingeslagen weg en blijf het 
verenigingsleven, met zijn jeugdactiviteiten, ondersteunen.  
 

Wat zijn je toekomstplannen? 

Mijn functie op de ambassade in Valletta wordt inhoudelijk anders dan dat wat ik nu doe 
en daar zal ik veel aandacht aan gaan besteden. De schaaksport blijft me natuurlijk 
nauw aan het hart liggen en ik zal zeker proberen om af en toe ergens een toernooitje 
te spelen (vooral in Italië is er het hele jaar door wel iets te vinden). Misschien, na mijn 
pensionering, nog een arbiterscarrière?  

 
Kom je nog ooit terug naar Suriname? 

Da‟s een lastige…. Ik ben bang dat het er voorlopig niet van zal komen en dat we voor 
onze vakanties straks aan de nabije landen rond de Middellandse Zee de voorkeur 
zullen geven. Voor Suriname en de Surinaamse schakers is het echter geen „uit het 
oog, uit het hart‟ : we‟ll meet again!  

Interview :  

Ricardo dos Ramos t.b.v. : www.rdr-chess-in-suriname.webs.com 

Paramaribo, 30 juli 2010 
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