
Kulturhus is een toplocatie 
 

 
 
Het is gewoon gezellig en ook deze derde ronde begon informeel. Er staan 
schaakborden op de hoge tafels in de hal en zo worden de grijze cellen wat 
gemasseerd voor het grote werk. Er wordt even bijgepraat, later een balletje 
weggetikt en een bokje gedronken. Het gaat bij schaken om de wedstrijd te 
winnen, maar er is meer. En dat wordt heel duidelijk in deze huiskamer van 
Borne, zoals het Kulturhus als bijnaam meekreeg. 
 
 
Freek fijn dat je er weer was 
Freek de Goede was er weer en speelde tegen George Henneberke. Er ze vulden 

de middag voor een groot gedeelte 
met steeds wisselende kansen. Zo 
optisch bekeken leek Freek beter te 
staan maar later was de stelling zo 
gewisseld dat Henneberke betere 
kansen hadden. Dus een dijk van een 
partij en dus remise. 
Zelfs een dergelijke partij, waarvan je 
met een remise uitslag, op voorhand 
zegt, zal wel saai zijn geweest, het is 
niet waar, gewoon een prachtige 
partij. 

 
 



Helaas Ton     
Jammer, een van de 
smaakmakers en ook een 
titelkandidaat in mijn ogen is 
afgehaakt. Ton Ellenbroek 
(rechts op de foto). Zoals hij 
zelf aangaf, om 
gezondheidsredenen. Nooit 
leuk als je om die reden af 
moet haken. Ton we wensen 
je, en dat doe ik heel brutaal 
namens alle deelnemers, een 
goed herstel toe. 
 
 

Cor van Bree 
Wat het toernooi zo mooi maakt is de 
sfeer, ik had het er eerder over. Staat 
daar ineens Cor van Bree in de 
speelzaal. Heeft zich de vorige keer 
afgemeld om een amoureuze reden. 
Vind het toch even gezellig om te 
komen kijken en een babbeltje te 
maken met mijn tegenstander Alfons 
Meijerink en Johan Alberts. Ja hij kijkt 
naar de cameraman met een blik van, 
‘alweer’, ja dat krijg je als er iets leuks 
te beleven valt, Cor geniet ervan. 
 
 
 
 
 

 
‘Not even say, i’m sorry’ 
Ja, er staan wat leuke kerstbomen in het 
Kulturhus maar er hangt niet altijd een vredige 
sfeer., Er wordt gestreden op de 64 velden. Zo 
ook de met wit spelende Engelse David Trigg. 
Meedogenloos speelt Rienk van der Werff, die al 
de zevende rij had bereikt met zijn toren, via 
een loperaanval de toren weg. Daarna pakt Rien 
de randpion waarop David zegt “you din’t even 
say i’m sorry” met een grote glimlach. Als hij 
ziet dat er nog een tweede pion afgaat zegt hij 
tegen Rienk, “i give you a Christmas present” en 
hij geeft hem de hand. 
 
 



Henk Fiselier 
Ja, is een toernooi als dit, vallen 
soms kleine dingen op. Ik maak 
foto’s en op het achterste bord 
kijkt Joop Naatje toch 
belangstellend even op. Zijn 
tegenstander, Henk Fiselier, niet. 
Ze spelen beide in de E-groep. 
Zachtjes komt onze 
wedstrijdleider, Gerrit Alberink 
naar me toen. Hij maakt zich 
altijd enige zorgen als de 
toernooispelers niet helemaal 
compleet zijn. Iemand moet dat in 

de gaten houden, en daar is Gerrit voor. Hij fluistert mij in het oor, “Henk Fiselier 
was deze keer bijna op tijd” en hij laat daarbij een brede glimlach zien. Later 
bleek dat Henk wel gewonnen had, hij heeft er dus geen last van. 
 
 
Menno Monsma en Anjo Anjewierden 
 

Ik heb niet zoveel 
verstand van schaken 
maar hoe deze twee A 
spelers een dergelijke 
stelling op het bord 
krijgen, het is fantastisch. 
De witte vrijpion valt een 
paard aan , gedekt door 
een dame, die weer 
gedekt wordt door een 
toren. Maar in de witte 
stelling staat een zwarte 
dame, en die dekt het 
zwarte paard weer en 
een toren. Ik stond 

verbijsterd te kijken en met mij nog enkele anderen. Het wordt nog veel gekker 
en uiteindelijk won Anjo, echt een koele kikker die toch een luchtige 
koningsstelling heeft.  
 
Uitslagen  
Voor alle uitslagen, volgende indelingen verwijs ik graag naar de website van de 
SBO; https://www.sboschaak.net/nieuwspagina-veteranen/  
 

Fijne feestdagen en een gezond 2020! 
 
Tot de volgende ronde, 23 januari 2020.      WA  


