
In Memoriam Paul Grooten

Ik hoorde vandaag tot mijn leedwezen dat Paul Grooten is overleden. Op de site van ZSG 
las ik al een prachtig stuk over hem van de hand van Harry ten Klooster: http://www.zwols-
sg.nl/index.php?p=38&n=155.

Paul en ik ontmoetten elkaar in maart 1996 voor het eerst achter het schaakbord bij de 
interne van ZSG, ik woonde net in Zwolle en Paul bleek bij mij in de buurt te wonen. De 
verdiensten voor ZSG beschrijft Harry heel goed, en kan ik alleen maar bekrachtigen.

Ik heb dat zelf mogen meemaken als teamleider van het vlaggenschip van ZSG, het 
bekerteam en als bestuurslid van ZSG.

Na het oprichten van Zwolle-Zuid Schaakt! heeft Paul ook voor onze club nog een rol 
gespeeld. Natuurlijk heeft hij zich (op afstand) bezig gehouden met de jeugd en 
jeugdleiderscursussen gegeven waar onze jeugdleiders aan deel hebben genomen.

Afgelopen zomer heb ik hem gesproken op de verenigingendag in het winkelcentrum. 
Natuurlijk konden we zijn tuinschaakstukken lenen om de schaakclub te promoten, en dat 
is met succes gelukt.

Naast het schaakleven kwam ik Paul (net als Harry) tegen als collega op Windesheim. 
Paul was destijds manager bij bouwkunde en civiele techniek en ik heb daar enkele jaren 
inleiding materiaalkunde gegeven.

Enkele jaren geleden ging Paul met pensioen. Mooie woorden en een goed afscheid van 
Windesheim en zijn werkzame leven.

Jammer genoeg heeft Paul te weinig en tekort van het leven na zijn pensioen mogen 
genieten.

Een paar jaar geleden kwam ik hem nog tegen in het ziekenhuis. Ik zat te klungelen met 
mijn voet (wel vervelend, niet gevaarlijk) en hij bracht een van zijn vele bezoeken. Op 10 
november heb ik hem nog gesproken bij de wedstrijd die we schaakten tegen ZSG 2, 
Anthon was zijn tegenstander. Uit zijn spel bleek dat Paul zich niet goed voelde en dat 
meldde hij ook na afloop tegen mij. Tegen zijn gewoonte in vertrok hij snel en heb ik hem 
beterschap gewenst.

Wij verliezen in hem een schaker in hart ne nieren die zich op alle manieren heeft ingezet 
voor de schaaksport in Zwolle.
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