
 

Theo Heeregrave onderscheiden met het Bornse Bijtje 
 
Als ik de inzet van Theo volledig zou moeten beschrijven is er voor een verder verslag geen 
ruimte. Een kleine samenvatting dat maar. Van 1980 met soms tussenposes tot 2007 is Theo 
actief geweest als bestuurslid van de schaakvereniging Borne. Elke week indelingen maken 
standen opmaken en rating doorgeven. Wedstrijdleider van de Koninklijke Nederlandse 
Schaakbond met vele wedstrijden waarvoor hij door het hele land doorreist. Ook bij het 
ONJK schaken in Twente was hij jarenlang wedstrijdleider. Het 5 minutentoernooi 
snelschaak kwam er en zelfs internationale schaakinterlands werden er opgezet van het 
Nederlands vrouwenschaakteam tegen Duitsland en Polen, in Borne. Ook was hij actief voor 
het IBIS-toernooi in Haaksbergen. Grootste succes is natuurlijk het veteranen 
kampioenschap van de Schaakbond Overijssel. Van een handjevol schakers in 1994 naar 
vorig jaar bijna 100. Dus tijd om hem in het zonnetje te zetten. Het was de bedoeling met de 
prijsuitreiking van het 25 ste toernooi, maar ja Covid 19, dus dan nu maar. Namens het 
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borne sprak wethouder Arno 
Spekschoor lovende woorden aan Theo’s adres. Het Bornse Bijtje wordt uitgereikt als blijk 
van waardering aan personen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt 
voor de Bornse gemeenschap. Voorzitter van de SBO, Erik Blom feliciteerde Theo en namens 
de Schaakvereniging Borne deed Wim Arns dat. 

Annie Heeregrave speldt het Bornse Bijtje op,  
wethouder Arno Spekschaar kijkt toe. 

 

 
 

 

                  Theo was erg verrast en enorm blij 

 

 

Een terechte onderscheiding 

 
 
 
 
 



 
 

 

Het Covid-19 spook was er nog steeds 
De tweede golf Corona trof ook het toernooi. Maar 30 deelnemers maximaal en ongeveer 35 
deelnemers haakten een jaartje af. Dus twee sessies per ronde, bij deze 26 ste editie, en dan 
aan grote tafels, schuin tegenover elkaar. En als je opstond graag een mondkapje voor. Die 
nieuwe opstelling, met twee schaakborden en 2 klokken (ingenieus verbonden door Rienk 
van der Werff) ging over het algemeen goed. Je hoorde wel in de speelzaal ‘d2 d4 en loper 
slaat f7’. Een enkele deelnemer moest geholpen worden en Theo speelt daarom dit toernooi 
niet mee. 
 

Maar niet overal ging het vlekkeloos 
Ben Reinink speelde met zwart tegen Karel Bril en was op zoek naar een revanche. Het 
vorige duel verloor hij van Karel, hetgeen hem ook nog een hogere klassering koste. “Er is 

een pionzet 
verkeerd bij mij op 
het bord gekomen. 
Daar speel je dan 
gewoon mee verder, 
want ik had het niet 
gezien. Ik kwam 
daar pas tien zetten 
later achter. Toch 
vervelend. Het was 
niet de oorzaak van 
het verlies, maar 
toch storend, maar 
het is niet anders, er 
zijn ergere dingen in 
het leven”, zo gaf 
Ben lachend aan. 
 



Gerard Grotenhuis 
Enkele jaren geleden deed Gerard ook aan dit aan toernooi mee. Na een tijdje in Duitsland 
te hebben gewoond is hij nu weer Enschede’er. Grotenhuis heeft warme herinneringen aan 
Borne, zes jaar gelezen werd hij in de sporthal ’t Wooldrink ook onderscheiden, met een 

koninklijke onderscheiding. Het schaken is en blijft zijn passie en ook in de partij tegen John 
Leerenveld was het spannend, bekijk deze stelling maar eens. 
Gerard is aan zet, en zijn dame en toren staan aangevallen. Hij heeft al een kwaliteit 
voorsprong. Toch wel even lastig. Later verdween de toren op b8. Met daarna nog wat 
schaakjes en John gaf zich gewonnen.  
In de uitgebreide groep a speelde ’s middags Henk Jan Heergrave (ja, de zoon van) tegen 
Joan Reinders. Die maakten er een spektakel partij van waarbij er vele driegingen waren. 
Zelfs een matvariant zat erin. Maar toen beiden een paarden zet deden kon Henk Jan niet 
voorkomen dat hij een stuk verloor en later de partij.  
Ik zelf speelde tegen Erik Blom, de huidige voorzitter van de SBO. Als oud-voorzitter van 
diezelfde SBO had ik het best lastig tegen Erik. Hij had in het middenspel toegewerkt naar 
drie prachtig verbonden pionnen. Een ervan besloot ik aan te vallen en toen die lijn open 
was kon ik met mijn toren in zijn verzwakte koningsstelling binnen dringen. Ervoor had ik 
Erik nog remise aangeboden “maar ik ben niet zo van de remises” gaf hij aan. Daar kreeg hij 
spijt van want de aanval was zo dodelijk dat hij al zijn stukken verloor en ik een dame en 
toren overhield. “Die remise had ik toch aan moeten nemen”, zo sloot hij af. 
 

 



 
Perfect beschermd 

Anton ter Horst had zich prima beschermd tegen invloeden van buitenaf. Ook de aanvallen 
van George Henneberke kon hij prima weerstaan op het schaakbord. Hij won dan ook, als 
een van de laatsten in de ochtendsessie. 
 

Taxi en Je beseft pas wat je mist……. 
Contributie terug betalen 
Johan Blokhuis was net iets te laat op het station en miste de trein. En dat is niets voor 
Johan, om te laat te komen. Afspraak is afspraak, dus hij nam een taxi en was prachtig op 

tijd.       
 Op het herentoilet van het Kulturhus 
hangt deze spreuk. Die is daar erg toepasselijk 
maar daar niet alleen. Als je de speelzaal ziet, 
mooi ruim opgezet, de spelers schuin tegen 
over elkaar met veel mondkapjes op is het 
toch een apart beeld. Dan mis je ook nog eens 
de andere helft van de deelnemers en 
daarmee is deze spreuk voor mij ook op het 
toernooi van toepassing. Maar ook ver 
daarbuiten. Waar je ook komt, het is allemaal 
anders. Er is bijna geen schaakvereniging meer 



waar het is zoals het 
was voor de Corona. 
Wat dit voor de 
schaakverenigingen op 
langere termijn gaat 
betekenen is volstrekt 
onduidelijk. Het is 
raar, zoals ik hoorde 
op de SBO-
vergadering, dat 
verenigingen de 
contributie aan hun 
leden hebben 
terugbetaald, omdat 
er gewoon geen 
activiteiten konden 
worden opgezet. 
 
 

Tot slot 
Alle uitslagen staan, zoals altijd op de website van de SBO. Laten we hopen dat dit niet de 
laatste ronde is van dit prachtige toernooi. Het vliegt in Nederland alle kanten op, en als je 
dan hoort dat hier procentueel meer besmettingen zijn dan in VS, dan houd ik mij hart vast. 
Schaakvrienden blijf gezond. 
 

Wim Arns 
 
 
 
 


