25 jaar Veteranentoernooi dus 25 jaar Theo Heeregrave,
wat een mijlpaal.

Veteranen schaaktoernooi viert jubileum
Record aantal deelnemers
Borne-Al 25 jaar wordt het veteranen kampioenschap van de Schaakbond
Overijssel (SBO), in Borne gehouden. Wedstrijdleider, Theo Heergrave,
huldigde een paar jubilarissen in het Kulturhus. Voorzitter van de SBO,
Erik Blom, zette Heeregrave ook in het zonnetje. De mooiste beloning was
dat er een nieuw record
van 92 deelnemers werden
ingeschreven uit heel
Overijssel, de Achterhoek
en zelf uit Gelderland.
Door de grote belangstelling
werd vorig jaar het toernooi
verplaatst naar het
Kulturhus, een locatie die
prima bevalt. Bij de opening
van het kampioenschap riep
Heeregrave Bertus Radstake
en Jurgen Scherfke naar
voren. “Jullie hebben al 25

jaar lang trouw deelgenomen aan dit kampioenschap en daar wil ik jullie mee
feliciteren”. De praeses van de SBO, Erik Blom, prees Heeregrave voor zijn
betrokkenheid. “Je begon 25 jaar geelden met tien deelnemers en nu ga je bijna
naar de honderd toe. Een fantastisch resultaat, ik wist dit niet, maar ik kom hier
later op terug”.
Na de opening werden de klokken gestart en was er een serene stilte in de zaal.
Dit hele winterseizoen worden er zeven rondes gespeeld in het Kulturhus.
Daarna is de kampioen van de SBO bekend en zal deze worden gehuldigd.
Ja wat moet ik hier nu
van zeggen. Een
prakkiserende schaker.
Wat staat dat paard
daar mooi, en wat had
ik van dat paard een
last in de partij. Bennie
was in zijn goede doen
en won overtuigend,
van wie, ik heb geen
idee. De man naast
hem, ene Fran
Veltkamp, ook hij zat
aan de goede kant, ook
een overwinning. En ja verder kreeg ik niet zoveel info. Steeds weer dwalend
langs de Borne. De eerste partijen waren binnen een uur al geëindigd. De
schakers ook, ze waren al vertrokken.
Gerrit
En daar staat hij dan, onze rost
in de branding, de altijd rustige
arbiter, Gerrit Alberink. Hij
bewaard de rust en de partij is
nog niet afgelopen, hij heeft er
een neus voor, of daar staat hij
dan. Of we even de score briefjes
willen tekenen. Ik ben nog niet
eens klaar met mijn nederlaag
en ben nog aan het analyseren,
nee even invullen. Gerrit je doet
het goed, houden zo.

Kulturhus totaal vernieuwd
Ja mijn tweede seizoen als rapporteur van dit toernooi, wat een prima sfeer daar.
Het Kulturhus ging op de schop, de bovenverdieping werd herbouwd, er
kwamen vergaderzalen bij, een totaal nieuwe bar en een trendy entree. Een
nieuwe pui en nieuwe tribunes. De schakers, het valt ze nauwelijks op, ze komen

om te spelen en als die gehaktbal er ook nog is, is het allemaal prima, maar
daarover later.

Nieuw record, 92 schakers
Ja een aardig zaaltje vol, of niet dan. Theo zei het
zo treffend, het zullen er wel minder zijn. En dat
was ook zo.
Ik miste hem meteen, onze nestor. Vorig jaar
prees hij zijn boek nog aan, en nu was hij er niet
meer. Respect voor deze mooie man, een heer,
zoals je er niet zoveel meer tegenkomst. Het
toernooi is toch weer ietsje anders.
Jaap bedankt voor je gezelschap.

Partijen
Ja en die partijen dan. Ben Poelstra,
was een keer op tijd aanwezig, en wat
was hij er trots op. Ik vind het normaal
dat je op tijd bent, maar voor Ben is
dat toch anders. Kom ik bij zijn bord,
en wat zie ik? Twee dubbelpionnen
heeft hij geforceerd bij zijn
tegenstander en twee pionnen voor, en
daar staat hij hoor, de giftige vrijpion.
Het duurde ook niet zolang, en hij won.

Em wat dacht je hiervan. Tom die schrok zich dood toen hij zijn eigen stelling
eens objectief
bekeek. Joan
Reinders valt aan,
een dame voor de
koningsstelling.
Het duizelt je
even voor de
ogen, maar ook
op dat niveau
komt dat voor.
Wat een prachtig
spel is het toch,
voor de statistiek,
natuurlijk verloot
Tom, hoe kom je
hier nog uit, want
hij was aan zet.
Een even kijken welke
partij er de laatste was
die middag. Laat dat nu
in de B groep zijn. Een
witte koning in nood,
Ontdaan van alle
bescherming, geen pion
meer te bekennen.
Twee zwarte torens en
een paard inde aanval,
dat gaat niet goed, en
tegenspel, nada. En ja
hoor zwart wint
chapeau, ook op dat
niveau. Heerlijk om
niet zoveel verstand
van schaken te hebben, kun je alles schrijven.

Gehaktballen
Ja als je je partij verloren hebt, of gewonnen, moet je toch wat anders doen.
Analyseren kan maar een gehaktbal is ook wel lekker. Ik vraag me dan banale
dingen af. Hoeveel van die dingen worden er dan verkocht op zo’n middag.
“Zeker wel vijftien” wordt mij dan door een lieftallige jonge dame ingefluisterd.
Dat valt best mee op 92 deelnemers. Het aantal biertjes, of bokjes hem ik maar
niet gevraagd, je weet maar nooit wie dit allemaal leest en Borne heeft net het
aantal BOA’s verdrievoudigd, dus laten we slapende honden…………..

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, 7 november a.s.
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