
FENNY – FENNY 

 
In 1958 wist dochter Fenny, als 18-jarige, zich ook te plaatsen voor het 
Nederlands Kampioenschap. Fenny junior, die door haar opa werd 
getraind, had een voorronde gewonnen. Doordat beiden last hadden van 
de naweeën van een auto-ongeluk hadden ze de KNSB gevraagd om 
vooruit te mogen spelen, omdat het spelen van twee partijen per dag erg 
zwaar zou zijn. 
 
Op woensdag 30 juli speelde moeder en dochter in Amersfoort tegen 
elkaar. De eerste zet werd door oma Heemskerk gedaan, die vrijwel altijd 
naast het bord van haar dochter zat. Het werd een spannende partij die 
na 41 zetten werd afgebroken in een beter toreneindspel voor moeder. 
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Uit de krant de volgende passage over deze afgebroken partij: Na die 
afgebroken partij heerste er een zenuwachtige stemming in ‘huize 
Heemskerk’. Fenny jr. zat af en toe in de huiskamer de partij te 

analyseren en als moeder toevallig binnenkwam gooide zij gauw de 

stukken door elkaar. Trouwens, meestal zocht Fenny sr. haar heil in de 
keuken als ze zag dat haar dochter met de partij bezig was. “Het was me 

een toestand” verklaarde mama Heemskerk. “ik werd er doodzenuwachtig 

van. Doch toen ik eindelijk  op een rustige middag de partij volledig kon 

analyseren en daarbij ontdekte, dat er van alle kanten winst in zat, brak 
de spanning. De zenuwen vielen als het ware van me af en volmaakt 

rustig gingen we naar Dordrecht……”  Fenny won bij het uitspelen dan ook. 

 

 
De aandacht voor vrouwenschaak, maar zeker voor deze partij was 
geweldig. Alleen al in het privéalbum van Fenny zaten 17 (!!) 
krantenartikelen over deze partij, maar ook over het 
dameskampioenschap stonden dagelijks uitgebreid verslagen in alle 
kranten. 
 



De partij kreeg nog een staartje: toen het NK enkele dagen later begon 
protesteerde een van de deelnemers tegen het vooruitspelen van deze 
partij. Hierdoor zouden beide Fenny’s niet twee partijen op één dag 
hoeven te spelen, hetgeen in hun voordeel was ten opzichte van de 
andere deelneemsters. Na een hevige en emotionele discussie (Fenny sr 
overwoog om zich terug te trekken) werd het NK met een dag verlengd, 
zodat de deelneemsters op geen enkele dag twee partijen hoefden te 
spelen. Nogmaals een passage uit de krant: 
 
Fenny kan zich nu nog niet goed realiseren of deze kwestie van 

psychologische invloed op haar spel is geweest. Zij kwam wel in een 

stemming van: Het kon me niet zoveel meer schelen, ik zal wel zien wat 
het wordt. Wellicht daardoor speelde zij volkomen rustig en onbevangen 

en…..daardoor waarschijnlijk sterk. In elk geval zo, dat vrijwel geen 

enkele partij haar moeite kostte. Zelfs niet eenmaal werd een partij 

afgebroken. Ongeslagen behaalde zij de titel. 

 
Fenny prolongeerde haar titel met 6 uit 7. Dochterlief werd 6e/7e van de 8 
deelneemsters. 
 
In 1972 was er een herkansing tussen beide Fenny’s op het NK, de partij 
eindigde in remise. Moeder Fenny eindigde als 3e (5½ uit 9), terwijl 
dochter Fenny 7e werd (3½ punt). Rie Timmer was dat jaar ongenaakbaar 
(8½ uit 9) en werd kampioene. 
 


