Jaarverslag wedstrijdleider tweeduizend twintig
In september tweeduizend negentien werd gestart met de eerste cyclus van de interne
competitie. Bij de Leeuwen-groep mochten we Mart Nabuurs verwelkomen. Die liet er in
hetvervolg van de competitie geen gras overgroeien en won de groep zeer overtuigend met
negen uit tien. Maarten Strijbos moest als nummer twee maar liefst twee hele punten
toegeven.
De Tijgers-groep kende een spannende strijd tussen Nico van der Hoogt, Laurens Ekker en
Piet Thijssen. Nico en Laurens scoorden acht punten, een halfje meer dan Piet, en Nico
mocht op SB-score de kampioensvlag hijsen.
Direct daaronder, bij de Olifanten-afdeling, vochten Frans Hol, Hans Leenders en John de
Laat tot het bittere einde. John moest toezien hoe Frans en Hans een halfje meer
scoorden(zes-en-een-half om zeven). Ook hier moest de SB-berekening van stal gehaald
worden. Hans Leenders werd zodoende op het schild gehesen.
De Buffels hielden elkaar goed bezig en rookten menige vredespijp. Het werd dus meestal
remise. Edoch, enkelen slaagden er toch in de zegekar te bestijgen. Sjraar Munten maar
liefst vier keer, wat hem tot opperbuffel maakte (zes punten). Peter Smith onderscheidde
zich door de tweede plaats voor zich op de eisen. Ook Ger van Leipsig verdient extra
vermelding, want hij maakte slechts eenmaal remise.
En dan de Goudvinken. Hier liet mede-columnist Boeb Jacobs zien dat hij het schaken nog
zeker niet verleerd is(zes-en-een-half punt). Hij gunde alleen Jos Kempen, die tweede werd,
een halfje. Die scoorde met vijf punten evenveel als Gerben Oosterbaan, maar de SB-score
wees Jos aan als nummer twee.
Dan de tweede helft van de competitie. Die moest helaas door de coronavirusuitbraak
afgebroken worden. Als alternatief kon er vanaf april online geschaakt worden op dinsdag
en donderdag via Lichess. Dat was niet voor iedereen een passend alternatief, maar de
deelnemers waren over het algemeen wel positief.
Vanaf juni schaakten een klein aantal leden op donderdag in de Glazenap in Tegelen tegen
elkaar. Op twee aparte borden volgens het corona-protocol was dit goed te doen. Gespeeld
werd volgens de rapidspeeltempo. Vanaf half juli speelden we weer in Limianz.
Eindstand Rapidcompetitie: gewonnen door Peter Schoeber.
Gongschaaktoernooi december: winnaar A-groep Mart Nabuurs, winnaar B-groep Kim
Clabbers.
Rapidtoernooi: in groep A zegevierde Henk van Gool, voor Holger Hortolani en Eugen
Heinert.
De B-groep won Jan op de Laak, voor Hein de Boer en Ernest Gerritsen.

Wat betreft de externe competitie van de KNSB en de LiSB valt te melden dat ook hier
vanwege de coronavirusuitbraak de competitie, die tot over de helft was afgewerkt, abrupt
is beeindigd.
Ook onze eigen toernooien, het Open Kampioenschap van Venlo en het
Zomersnelschaaktoernooi kon helaas geen doorgang vinden.
Geert Hovens, wedstrijdleider

