
 
Het Coronaspook speelde ook mee 
 

 
 
De voorlaatste ronde waarde hij rond, het Coronaspook in het Kulturhus. Toch waren er 
maar weinig afzeggingen. En of de laatste ronde nog gespeeld wordt is nog maar de vraag. 
Laten we er maar rekening mee houden dat die niet doorgaat. Op het moment van schrijven 
is alles afgelast, en wij als schaakvereniging Borne kunnen niet meer schaken, want ons 
clublokaal is dicht tot 31 maart. Wel was dit de allerlaatste bijeenkomst voorlopig in het 
Kulturhus. De dag erna werden alle activiteiten stopgezet, tot eind maart werd alles afgelast, 
alleen hele kleine bijeenkomsten mag nog. De KNSB zag geen enkele noodzaak de wedstrijd 
af te gelasten. Een standpunt dat SBO-voorzitter Erik Blom onderschreef. Ook het RIVM en 
de GGD waarmee Theo contact had hadden geen negatief advies. Er is op de website van het 
RIVM een soort risicometer waarin je de omstandigheden kan invullen. Bij 6 rode punten 
kan het niet doorgaan. Voor onze wedstrijd kwamen we niet verder dan 3 punten dus geen 
probleem. Laten we hopen dat er uit deze schaakronde geen besmettingen voortkomen. We 
zijn natuurlijk een kwetsbare leeftijdsgroep.  
 
Voor deze ronde waren er 8 borden niet bezet. Dat was niet te wijten aan veel afzeggingen, 
slechts 2, de anderen hadden zich al eerder afgemeld. En het werd een lange middag voor 
sommigen. De laatste partijen waren ver na 5 uur pas klaar. 
 
Verliefd 
Het is toch wel een prachtig toernooi, er worden veel nieuwtjes uitgewisseld. Zo kwam er 
een veteraan naar mij toe, die mij vertelde dat hij verliefd was. ‘En volgens mij is dat 
wederzijds. Natuurlijk ben ik al heel lang gelukkige getrouwd, ik heb kinderen en 
kleinkinderen, dus dat is prachtig. Maar je kan toch wel verliefd worden. Alleen weet zij nog 
niet dat ik prostaatkanker heb, maar goed dat hoeft ze ook niet te weten’, zo bulderde hij 
van het lachen. En je mag best mijn naam noemen hoor, dat maakt mij niets uit. Ik zei dat ik 
dat niet zou doen, lekker spannend voor de andere deelnemers die iedereen de volgende 
keer gaan aankijken met een blik van zou hij dat zijn, of hij.  
Schaakvrienden, ik weet niet of het een waar verhaal is, maar de man kwam bij mij heel 
eerlijk over, en wat kan je dan, ook op je ouwe dag, nog genieten van het leven, ondanks een 
kwaal, en dat vond ik zo bijzonder, dat ik dit toch even wilde delen. 



Een bijtertje 
Die Ben Poelstra, ja, hij was weer eens te laat, 
hier op de achtergrond begint hij net aan de 
partij tegen Art Rol. De buurmannen zijn al even 
bezig, maar goed, het werd wel een lange partij. 
Ben had na lang worstelen de kwaliteit 
gewonnen. Maar die pionnen van Art, ver 
opgerukt boden toch wel compensatie, en dat 
zag Ben ook wel, de stelling was zeker remise 
geworden. Maar ja, het geluk was ook dit keer 
aan Ben’s zijde. Een kleine vergissing van Art, en 
ineens was de vrijpion van Ben niet meer te 
houden en won hij. Hij staat weer fier aan kop 
met 5 punten en mag de laatste wedstrijd tegen 
Marcel Krosenbrink, die een punt minder heeft, 
dus remise is al genoeg voor de titel. 
 
Schijtspel 
In het heetst van 
de strijd hoor je 

soms leuke dingen, zelfs van de voorzitter van de 
Schaakbond Overijssel. Erik Blom speelde tegen Menno 
Monsma en kwam in een eindspel terecht waarbij Menno 
een paard en een pion had. Erik had ter compensatie een 
pion, beiden in redelijke tijdnood dus bood Erik Remise aan. 
“Mwaa”, hoorde je Menno mompelen en deed een zet. Even 
later zei Erik “schijtspel” als verklaring dat hij dit niet leuk 
vond en dit eindspel hem kennelijk niet ligt. Er werden snel 
wat zetten gedaan, paardenschaakjes en ja hoor daar was de 
dwangzet van Erik en weer “schijtspel, heb ik het toch niet 
goed gedaan”, en hij gaf op.  
 
B Groep 

Voortafgaande aan de wedstrijd werd 
er natuurlijk wel over gepraat, het 
spook was er wel. Maar de 
aanwezigen vertoonde geen 
ziekteverschijnselen en er werd fel 
gestreden. Hier links de toen nog 
kampioenskandidaat in de B-groep, 
Ben Reinink. Hij wist dat hij tegen 
Karel Bril moest spelen en was 
optimistisch. Het werd een 
aanvallende partij waarin Ben 
uiteindelijk besloot een lange rokade 
uit te voeren met heel weinig 
beschermende pionnen.  



De open torenlijn, een gevaarlijk paard en een aanvallende vijandelijke dame waren iets te 
veel van het goede. Het paard van Karel werd de winnaar, want die voerde pardoes de 
matzet uit. George Henneberke zat rustig zijn krantje te lezen, zijn tegenstander, Johan 
Alberts was er niet. Theo had telefonisch contact met hem en Johan zei “Ik dacht dat ik een 
by had, maar ik kom eraan”. Een half uurtje later begonnen ze de partij. Johan speelde vlot 
en voortvarend en had snel inzicht in de stelling. George, had waarschijnlijk niet echt een 
plan. Toen er wat afgeruild werd verloor Henneberke pardoes een toren en gaf toen maar 
op. 
 
C-Groep 
 

Douwe Tigchelaar (rechts 
achter) nam het met zijn 4 
punten op tegen Hans 
Lijster. Theo stond er even 
bij te kijken en zag pure 
winst voor Douwe. Maar tot 
zijn verbazing komt hij 
remise overeen.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
D-Groep 
Good Old Johan Blokhuis 
(rechtsachter), die 3,5 punten 
had, nam het op tegen Jan 
Dijkstra die 3 punten had. Ze 
kwamen niet verder dan remise. 
Johan speelt de laatste ronden 
tegen Reinier Hazelwinkel die 
koploper is en 5 punten heeft. 
Reinier was deze ronde niet 
aanwezig dus kreeg hij een half 
puntje. 
 
 
 
 



 
 
 
E-Groep 

Gerrit Dijkstra’s 
tegenstander, Henk 
Fiselier, was weer eens 
te laat. Gerrit wacht dus 
geduldig af en bekijkt 
de stelling van zijn 
buurman. Maar goed 
Henk kwam wel. En die 
rust, vooraf, deed Gerrit 
goed. Met wit wist hij 
Henk naar het centrum 
te lokken en midden op 
dat speelveld kwam 
Henk in een stikmat 
terecht.  
 
 

 
 
Tot slot 
Ja de laatste ronde is gepland op 9 april. Tot 31 maart zit vrijwel alles op slot. Hoe dit zal 
eindigen weet bijna niemand. Mijn raad aan alle veteranen is, verdiep je in de theorie, blij 
zoveel mogelijk thuis, vermijd externe contacten, want ik wil iedereen weer terugzien, 
gezond en wel. 
De koptekst “Het Coronaspook speelde ook mee”, slaat ook op het gewone leven. Laten we in 
deze tijd allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. Dan blijft het spook een spook voor ons 
allemaal. Het edele schaakspel, het liefst op de computer, kan ons erdoor helpen, dus ik wil 
graag afsluiten met voor iedereen……. Tot ziens. 
 
Wim Arns 
 
 
 
 


