Conchita Dwars 50 jaar lid SCD
Exact vandaag 1 Februari is volgens de KNSB ledenadministratie onze eigen 'Chess Queen' Conchita Dwars 50
jaar lid van Schaakclub Dordrecht. Van het bestuur, leden en vele schaakvrienden van harte gefeliciteerd!
Conchita is trouwens al bijna 51 jaar op de club, aangezien ze met haar 'toenmalige vriend' meekwam om te
kijken of dat duffe schaken echt wel wat voor haar was. Gelukkig voor ons was en bleef dat zo. Piet Pluymert
(want die was het) en onze Interne Wedstrijdleider Henk Timmermans (liefst 58 jaar lid) zijn nog de enige die
haar toen hebben zien binnenkomen en...ongetwijfeld van hun (schaak) stuk werden gebracht !!
Deze dagen is Conchita 'hot' schaaknieuws zoals het AD zaterdag al kopte bij een ander artikel, waarin ook
voorzitter Arend zijn zegje kon en mocht doen. Verder heeft schaakvriend Hans Berrevoets gezorgd voor een
stuk op: https://www.dordrecht.net/ en zal RTV Dordrecht deze week een reportage uitzenden.
Febr. 2021 (Dordrecht.net – Hans Berrevoets)

DORDRECHT - Conchita al een halve eeuw
Dordtse QUEENS GAMBIET. Dat is de kop boven
een artikel in AD De Dordtenaar over Conchita
Dwars - v.d. Wetering. Ze werd op 1 februari
1971 lid van schaakclub Dordrecht.
In 1978 wist zij haar liefde voor het schaken
voor de eerste keer te verzilveren door via de
halve finales van het dameskampioenschap in
Dordrecht zich te plaatsen voor het Nederlands
kampioenschap. In dat jaar bestond haar
schaakclub ook negentig jaar! Conchita zou zich
daarna nog meermalen plaatsen voor het
kampioenschap en een derde plaats was haar
grootste succes. Ook speelde zij interlands.
Tevens wist zij meermalen het eerste team van
de club te halen dat landelijk in de KNSB speelt.
Voor de leden van Dordrecht is Conchita de
schaakkoningin van de club, die volgens AD De
Dordtenaar hoopt dat eens een vrouw
wereldkampioen schaken wordt. De succesvolle serie QUEENS GAMBIET laat die weg al zien. Hierdoor weten
veel vrouwen de weg naar internet chess of de clubs te vinden. Voor de collega's van de sociale dienst
Drechtsteden, waarvoor zij tot haar pensioen werkte, staat Conchita bekend als onze eigen Beth Harmon.
Deze naam draagt de hoofdrolspeelster in de serie die uiteindelijk de wereldkampioen verslaat.
Ambassadeur
Voor schaakclub Dordrecht is Conchita met haar enthousiasme een ideale ambassadeur van de denksport en
haar vereniging in het bijzonder. Haar broers volgden pakweg vijftig jaar geleden hun zus naar de schaakclub
voor een periode, maar wisten haar nationale niveau niet te halen. De liefde voor de schaaksport bracht zij ook
over op haar zoon Marcel Pluymert. Als moeder en zoon samen aan een toernooi meededen, gaf dat soms
bijzondere ontmoetingen.
Een talentvolle, sociale schaker van inmiddels sterk landelijk niveau kwam eens uithuilen bij zijn schaakvriend
Marcel. ,,Ik heb van een vrouw verloren", zo wilde hij wel bekennen. Volgens de overlevering was het gezicht
van Marcel daarna met een brede lach gesierd. ,,Je heb van mijn moeder verloren." In een andere match was
er een schaker die met zijn collega's weddenschappen afsluit, dat hij wel ging winnen van die schaakster
Conchita. Die collega's informeerden de teamleider van Conchita, die geen moeite had om haar maximaal
gemotiveerd te krijgen. De uitslag leverde alle collega's geld op en veel verhalen binnen het bedrijf, dat toen
ook bekend stond als politiebureau aan de Nassauweg. De Dordtse staat ook in de Hal of Fame van het district.

