Veel remises als redding in de vierde ronde.
Allereerst heel veel schaakplezier in 2020, maar er een mooi jaar van.
Helaas schaakvrienden ik was niet aanwezig. Juist in deze week hebben mijn
wintersportvrienden een weekje in Nauders Oostenrijk geboekt. We hadden er
super weer bij, dus we hebben genoten.
Via wat spionnen en verkenners en een spontane aanbieding van Harry Kroeze
(die voor het fotomateriaal zorgde) gaan we toch een poging ondernemen om
enige feiten samen te vatten.
Voor aanvang werd Theo
in het zonnetje gezet door
de voorzitter van de SBO,
Erik Blom. Hij loste
daarmee een belofte in die
hij aan het begin van het
toernooi had gedaan en
feliciteerde Theo alsnog
voor 25 prachtige
toernooien. Hij
overhandigde een
boekenbon. Ook maakte
hij reclame voor het SBOsenioren toernooi. Speeldata zijn 8, en 29 februari en 21 maart.

Waterloo

Ben Poelstra was verhinderd deze ronde, maar wilde geen gebruik maken van de
by. Hij wilde winnen en ondernam een reis van ruim een uur naar Winterswijk.
Daar speelde hij tegen Gerard Harbers en dat werd zijn Waterloo, hij verloor. Hij
staat met dat resultaat op een derde plaats met een halfje achterstand.
Wel speelde Sjaak Piest in
het Kulturhus en hij kwam
een gezonde pion voor te
staan tegen Menno
Monsma. Sjaak moet
euforisch geweest zijn,
maar toen in het eindspel
de ene na de andere pion
eraf ging bij hem, moest hij
opgeven. Jammer, Sjaak
kon het zo goed gebruiken.
Sjaak verspeelde zijn voordeel
De Bornse Jos Muller nam het op tegen oud-bestuurslid van de SBO Herman
Keijzer. En die Herman is een taaie rakker, zelfs op zijn hoge leeftijd. Maar toch
bood hij remise aan. Jos was eigenwijs en weigerde, en zijn klok tikte verder en
kwam zelfs erg krap te staan. Hij mocht in zijn handjes knijpen dat Herman het
remiseaanbod aannam.

Ook tijdgebrek

In de B-groep was er ook sprake van tijdnood. Frans Veltkamp ondervond dat
want hij stond een
gezond vol stuk voor
op Rienk van der
Werf. Reden voor
Rienk om maar eens
lekker ten aanval te
gaan. Een
remiseaanbod werd
ook hier geweigerd
door Frans. Toen hij
zag dat hij nog 3
minuten te gaan had
nam hij het toch
maar aan.
Herman, hier links op de foto, deelde ook het punt
Ben Reinink besloot zijn zegereeks even te onderbreken en kwam tot
puntendeling tegen Herman Hijink. Wel blijft hij met en halfje meer koploper in.
De B groep.

Ria en Theo blij
In de C-groep zijn er twee
koplopers, allebei met 3,5
punten, Douwe Tigchelaar
en Ton Brinkman. Door
wat geschuif in de
indeling moest onze
wedstrijdleider het
opnemen tegen Ria
Elferink. Theo kwam wat
beter te staan, maar dat
maakte op Ria geen
enkele indruk. Ze ging
voortvarend te werk en
Ria en Frans, allebei blij met remise
uiteindelijk mocht Theo blij zijn dat het toch nog remise werd.
De eerste wedstrijden van de C-groep op de website zijn verkeert En de
wedstrijd Hans Molenvelt - Johan Alberts gaat niet door en word Hans
Molenvelt tegen Harry Kroeze.

Vind je schaken echt een leuk spelletje?
Reinier Hazewinkel is de
enige koploper, bij zijn 2,5
punten telde hij een punt op
door te winnen van Stef van
der Poel. Ton Droste verloor
van Bert Polman. Ton is altijd
een sportieve verliezer. Ik
heb weleens zitten te
bulderen van het lachen als
Ton verloren had. Hij hield
dan een requisitoir dat je
altijd respect voor je
tegenstander moet hebben,
met de slotopmerking, “vind
je schaken echt een leuk spelletje?”.

Bijzondere groep

Ton, hier links op de foto.

Harry Kroeze heeft zijn taak erg serieus genomen. Foto’s maken en een partij
spelen gaat zeker ten koste van de concentratie. Dat kan ik de lezers uit eigen
ervaring meegeven. Ik hoop niet
dat dit de echt aanleiding is
waardoor Harry verloor van
Marinus Waanders in de E-groep.
Een bijzondere groep waarbij
Hans Segerink gelijk aan kop gaat
met een Golfspeler Werner
Gesink. De laatste schoof Joop
Naatje opzij in de laatste ronde,
terwijl Hans won van Remy
Remmelts.
Joop Naatje geeft op

Verloren stelling

De aanstormende witte pionnen waren te sterk.

Nog een, de witte toren is de vijandelijke linies binnengedrongen en met het
prachtige centrumpaard dodelijk voor de zwarte stelling.

Uitslagen
Voor alle uitslagen, volgende indelingen verwijs ik graag naar de website van de
SBO; https://www.sboschaak.net/nieuwspagina-veteranen/
Tot de volgende ronde, 13 februari 2020.

WA

