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“ik heb een lang en mooi leven gehad”

Het leven zou je kunnen vergelijken met een schaakspel: 
in het begin heb je alle stukken en kun je alle kanten heen; 
ontwikkelen. Soms moet je een offer brengen of strategisch te 
werk gaan om een goede stelling te krijgen, dan weer moet je 
verdedigen. "Schaken is de strijd tegen de fout." zei Johannes 
Zukertort. 

Loet Versfeld werd op 16 december 1931 geboren te 
’s-Hertogenbosch, als tweede zoon van Abraham Versfeld en 
Mitzi Schindler. Hij groeide daar op samen met drie zussen 
en twee broers. Na zijn gymnasiumdiploma is hij verder gaan 
studeren en vervolgens gaan werken bij De Staatsmijnen 
(DSM) in Hoensbroek. In 1959, tijdens een vakantie in Cattolica 
(Italië) leerde hij Lenie Schoutsen kennen. Een paar jaar later 
is hij met haar getrouwd en heeft het paar zich in Eindhoven 
gevestigd. 

In de zes jaar daarna zijn Niek, Marjolein, Bram en Rob geboren. 
Het gelukte hem ook nog, door studie in de avonduren, in 1965 
zijn ingenieursdiploma electrotechniek te behalen. 

Vanaf die tijd tot zijn pensioen in 1987 is hij aan de 
Technische Universiteit Eindhoven verbonden geweest als 
wetenschappelijk medewerker. In 1994 en 1996 is hij opa 
geworden van Julia en Matthias.

Loet is vanaf zijn vroege jeugd een fanatiek en begenadigd 
schaker geweest. hij speelde lang in de hoogste Brabantse 
regionen en heeft menig groten der aarde flink weerstand 
geboden of zelfs verslagen. Loet was als een der eersten 
begaan met het milieu en heeft zich hiervoor lang en intensief 
ingezet, onder andere bij de Werkgroep Natuurbehoud en 
Milieubeheer. De jonge Loet voetbalde graag; de wat oudere 
Loet tenniste en fietste graag, natuurlijk samen met Lenie. 
De oudste Loet probeerde met fitness zijn conditie op peil te 
houden.

Zijn gezondheid was belangrijk: hij had geleerd van het 
hartinfarct en de prostaatkanker. Zijn overtuiging was dat 
macrobiotiek en homeopathie zijn gezondheid goed hielden. 
Maar de reguliere geneeskunde verloor hij niet uit het oog.

Loet had een rustig karakter, was nauwgezet en serieus en 
kon zichzelf prima vermaken. Maar hij was ook humoristisch 
en hield zeker van gezelligheid met daarbij een borreltje. 

De openingszetten waren goed, de ontwikkeling was uit-
stekend. In het middenspel zijn de zetten steeds overwogen 
gespeeld en is de positie verstevigd. Als er al fouten waren, 
zijn ze goed gecorrigeerd. Tijdens het eindspel bleek de 
tegenstander toch een aantal onverwachte zetten in 
petto te hebben. In het laatste jaar ging het bergaf met 
Loets gezondheid. De fysieke gezondheid, wel te verstaan, 
want tot het allerlaatst is hij helder van geest gebleven. Hij 
overleed op 13 december 2021, bijna 90 jaar oud.

Het verschil tussen een schaakspel en het echte leven is 
dat niemand van ons wint of zelfs remise speelt: uiteindelijk 
verliezen we allemaal van de Grote Meester.


