
De tweede ronde met verrassingen 
 
Bij een schaaktoernooi, van bijna 100 deelnemers, gebeurt altijd wel wat. En ook 
in Borne want er waren vreugdevolle zaken te vermelden en som ook wat 
minder leuke zaken. 
Zo kreeg Theo de mededeling dat ons aller bekende Freek de Goede weer mee zal 
doen de komende rondes. Dat is goed nieuws want hij is toch een van de nestors 
van dit toernooi. 
 
Dan een opmerkelijke afmelding voor verder 
deelname. Cor van Bree heeft een mail gestuurd 
naar Theo dat hij is ‘geschaakt’.  
Nu komt dat in de historie voor en dan gaat het 
om jonge vrouwen zoals Helena van Troje die 
geschaakt werd.  
 
 

 
Maar van mannen, die al een respectabele leeftijd 
hebben bereikt, is in de literatuur niets te vinden. 
Dat het bij Cor om de liefde gaat werd mij al kort 
geleden persoonlijk door hem verteld. Naast dat 
mooie fenomeen is er ook nog een afstandelijk 
probleem, en dat heet Maastricht. Redenen genoeg 
voor Cor om voor zijn ‘Helena’ te kiezen. 
Hij heeft nog een genoeglijke avond afgezegd, het 
jaarlijkse dinertje, dus dan moet het wel ernstig zijn. 
 
Wij wensen hem veel ‘schaakplezier’ toe in 
Maastricht. 

 

Oproepen 
Die zijn er vaker, nu stond de preases op van Almelo, of we oliebollen komen 
eten in de Schelfhorst op 3 januari. Kost nix en je krijgt 7 minuten p.p.p.p.. Ik 
moet toegeven het is een gezellig toernooi. 
Iets eerder is de schaaknacht in Rijssen, kost iets meer, 17,50, maar daarvoor 
krijg je soep, boterhammen en een gehaktbal en 2 consumpties. Op 27 december 
begint het. 
 

Karton en licht  
Het was wat donker aan de gordijn kant, dus direct 
werden er tafels versleept. Even later was dit 
verholpen, ineens was er meer licht.  
En wat vreemd, een kartonnen legpuzzel op de grond. 
Oorzaak de 11-11 komt eraan, dus carnaval. Een prima 
manier om de vloer te beschermen, en het liep prima en 
het was erg rustig in de zaal. 
 



Op tijd komen 
Ja het is mij vaker 
opgevallen, en ik heb 
dat ook tegen de 
betrokkene gezegd, 
zelfs vandaag begon 
hij er weer over, kom 
op tijd. En er was 
deze middag ook een 
tafel waaraan een 
schaker zat. Die 
wachtte, en wachtte 
en hij was het zat 
(Kijk maar nar zijn 
blik op de 
achtergrond). Het 

uur was nog niet om, dus dan kan de tegenstander nog komen en snel een zet 
doen, nix aan de hand. “Ik ga naar huis”, dacht Dirk en hij voegde de daad bij het 
woord. Komt hij bij het naar huis gaan, zijn tegenstander tegen. Maar hij ging 
toch. Henk (de laatkomer) had grote technische problemen, dus ja, dat is een 
beetje overmacht. Theo hoorde het verhaal en zei “zullen we er dan maar een 
puntendeling van maken”. En zo werd dit ook weer gesust. 
 

Schaken 
Natuurlijk werd dat ook 
gedaan. “Ik heb me vergist en 
ik was de kwaliteit kwijt” en 
“ik heb een foute zet gedaan”, 
het kwam allemaal langs deze 
middag. Maar er waren ook 
veel remises. De schrijver van 
dit stuk werd in beslag 
genomen door zijn eigen 
partij. Ik heb dus niet veel 
gezien van andere partijen. 
Wel had ik net een ‘bokje’ 
besteld toen ik hoorde dat 
Ton (Ellenbroek) ook die 

tweede opmerking had geplaats. Hij zou mat gaan in 2 zetten. Ton is toch een van 
de favorieten, voor mij, ik liet dus even mijn ‘bokje’ staan. Ja, zo zijn schakers he, 
kom je bij het bord, zijn ze aan het analyseren en komen er alleen maar 
winstvarianten op het bord voor Ton.  
De echte uitslag staat op internet, zie voor URL hieronder. 
 
 
 
 
 



 
 

Succes! 
Ja, je ziet ook leuke 
dingen als je door de zaal 
loopt. Staat daar ineens 
een schaakcomputer 
naast het bord. 
Natuurlijk was dat niet 
zo, weet ik veel, het blijkt 
een hulpmiddel te zijn 
voor Rob Nijhuis om te 
communiceren. En wat 
staat er op het display 
“succes”, mooi is dat 
toch, die techniek, die je 
helpt als je beperkt bent, 
kun je toch een leuke 
middag hebben.  

 

Eindspel 
Ja, wat moet je hier nu mee. Zitten twee volwassen, ja sterke schakers, hier te 
zwoegen, en waarvoor. Natuurlijk werd dat remise, en de glimlach was er ook na 
afloop. Omstanders stonden hoofdschuddend te kijken, het blijft boeiend. 
 
 

 



 
 

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, 19 december a.s.  WA  


